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EDITORIAL

Desenvolvimento 
sustentável em 
primeiro plano

C
hegamos ao fim de 2019 com a sensação de que houve uma 

reviravolta na pauta ambiental do País. O ano começou com o 

rompimento da barragem de minério em Brumadinho, MG, de-

pois tivemos o aumento das queimadas na região amazônica 

e, recentemente, o vazamento de óleo no litoral do nordeste. 

Esses acontecimentos causaram reações, muitas vezes, ines-

peradas no cidadão comum e mostraram que os governos e, 

principalmente, as empresas não devem colocar o meio am-

biente em segundo plano nas suas agendas. 

A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais 

restritivas, porém nem sempre sua aplicação é feita de forma eficien-

te, pois enfrenta precariedades como a falta de fiscalização. São fato-

res que provocam muitas desconfianças quando estão em curso mu-

danças nas regras vigentes. É o que abordamos na reportagem de capa. 

A Lei Geral de Licenciamento Ambiental, em tramitação há 15 anos, levanta 

questões sensíveis como a dispensa de licença a determinados empreen-

dimentos e serviços. Um dos temores é que a flexibilização contribua pa-

ra que alguns dos atores passíveis do licenciamento não cumpram as no-

vas regras e coloquem o meio ambiente e as populações em risco. Os en-

trevistados concluem que as alterações, introduzidas pela nova lei, apre-

sentam vantagens ao reduzir, por exemplo, a burocracia, mas, em contra-

partida, aumenta a responsabilidade do empreendedor.

A gestão sustentável da água e saneamento é outra questão que de-

pende da participação de toda a sociedade. Esta é uma das metas do 

ODS 6, que compõe os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

oa quais devem ser implementados por todos os países até 2030. No 

Brasil, entidades como a Abraps, a Abes-SP e a Aesabesp estão en-

volvidas com atividades para esclarecer o assunto e ajudar na implan-

tação das metas. Especialistas das entidades contam que a partir de 

ações pontuais de empresas e organizações setoriais é possível atin-

gir os objetivos, principalmente com o compartilhamento de experiên-

cias, inovações tecnológicas, transparência e participação da sociedade.

Colocar a agenda ambiental em primeiro plano e a interação en-

tre todos os entes envolvidos são as chaves para o desenvolvimento 

sustentável. Com esse posicionamento fechamos a nossa última edi-

ção do ano, desejando a todos que 2020 seja produtivo e próspero.   

Sofia Jucon | Editora
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À frente do Cosema desde 
o início do ano, San Martin 
atua para que os assuntos 
de interesse da indústria 
também atendam aos 
anseios da sociedade

INTEGRAÇÃO 
DOS DIÁLOGOS
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F
ormado em Engenharia 

Civil, em 1976, após atuar 

profissionalmente nes-

ta área, em 1983 Eduardo 

San Martin teve a opor-

tunidade de trabalhar na 

Companhia Ambiental de 

São Paulo (Cetesb), na 

agência de Taubaté, que 

cuida do Vale do Paraí-

ba e do Litoral Norte. Ao come-

çar sua carreira na agência am-

biental intensificou seus estudos 

na temática e fez sua especializa-

ção na Espanha e França.

Em 1987, San Martin foi convidado 

a assumir a Diretoria do Interior 

e, logo em seguida, a Diretoria 

de Controle de Poluição para to-

do o Estado. Na oportunidade 

foi responsável por coordenar o 

Programa de Controle de Poluição 

de Cubatão e ajudou a desenvolver 

alguns projetos importantes dentro da entidade, entre eles os Programas de Controle de Resíduos Sóli-

dos Industriais e dos Resíduos de Serviços de Saúde. Participou também do Programa Estadual de Dis-

posição adequada do Lixo Urbano, e do Programa de Despoluição do Rio Tietê, em 1990. Logo depois San 

Martin foi convidado para dirigir a área ambiental da Companha Energética de São Paulo (Cesp).

Em 1995, deixou o cargo no governo para atuar na iniciativa privada com projetos de consultoria ambien-

tal, e, em paralelo, passou a desenvolver também uma atividade institucional, de prestação de serviço 

voluntário para sociedade, primeiro como diretor da área ambiental do Sindicato das Indústrias de Fia-

ção e Tecelagem do Estado de São Paulo (Sinditextil-SP) e na Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 

de Confecção (Abit), e depois na Fiesp/Ciesp, onde foi diretor de Meio Ambiente. Agora, em 2019, assu-

miu a presidência do Conselho Superior de Meio Ambiente da entidade.

Eduardo San Martin
Presidente do 
Conselho Superior 
de Meio Ambiente 
(Cosema), da 
Federação das 
Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp)
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A proposta é envolver a indústria 

na discussão dos temas que tam-

bém afetam a sociedade. A indús-

tria é parte da sociedade, então 

o que é bom para a sociedade é 

bom para a indústria e vice-ver-

sa. Portanto, desde o início do 

ano estabelecemos três grandes 

temas que estão sendo trabalha-

dos: resíduos sólidos, qualidade 

do ar e a poluição dos rios. 

Cada um desses temas foram dis-

cutidos, em um primeiro momen-

to, nas reuniões do Cosema, e na 

sequência os levamos para semi-

nários dentro da casa, com o in-

tuito de debater com mais pro-

fundidade cada questão. Feito is-

so, constituímos grupos com es-

pecialistas que vão tratar mais 

tecnicamente os conteúdos deba-

tidos nesses encontros e transfor-

má-los nas bandeiras de luta do 

Cosema. O objetivo principal é que 

possamos levar essas informa-

ções à sociedade e todos os outros 

segmentos que a compõem como 

é o caso da Fiesp/Ciesp, para po-

dermos atuar efetivamente e ob-

ter resultados concretos para cada 

uma das questões estabelecidas.

 

Certamente. Para todos os even-

tos organizados pelo Cosema, se-

jam reuniões, seminários, wor-

kshops  etc., convidamos o setor 

público nos três níveis (municipal, 

estadual e federal) e também o Mi-

nistério Público, que exerce uma 

importância significativa para a 

sociedade no que tange as discus-

sões de temas ambientais. E, além 

do MP, temos trazido representan-

tes do poder judiciário, magistra-

dos das câmaras ambientais do 

Tribunal de Justiça, por exemplo. 

Para que venhamos a vencer as di-

ficuldades nas questões de caráter 

ambiental e obtermos resultados 

tangíveis é necessário que todos os 

setores estejam juntos. Trago es-

se aprendizado. Ao longo desses 

36 anos que atuo na área, consigo 

perceber o que é que precisa ser 

feito para ter chance de dar certo, 

e o que se não fizer não vai dar cer-

to. Portanto, procuro evitar de re-

petir erros com base no que tenho 

observado ao longo do tempo. Por 

essa experiência, fica muito claro 

que, para que os projetos se de-

senvolvam a contento de todos, não 

podemos ter interesses pessoais 

sobrepondo interesses coletivos.

Indiquei esse caminho até por-

que, ao longo dos tempos, pela 

própria razão de ser a casa da in-

dústria, os temas são voltados ex-

clusivamente ao setor produtivo, 

mas, cada vez mais, há uma in-

tegração entre todos os segmen-

tos da sociedade, desde comércio, 

agropecuária, escola, até a igreja, 

e em todos eles têm a comunidade 

envolvida. Diante disso, devemos 

considerar que a sociedade e seus 

cidadãos estão acima de tudo. 

Portanto, continuamos discutindo 

os assuntos de interesse da indús-

tria, mas dentro do foco de anseio 

da sociedade. Ao discutirmos re-

síduos sólidos e mostrarmos que 

a reciclagem de embalagens, que 

são transformadas em descartá-

veis dentro da nossa casa, pode ser 

bom para a sustentabilidade, ou 

seja, se conseguirmos fazer essa 

embalagem retornar ao processo 

produtivo como matéria-prima vai 

se gastar menos com um insumo 

virgem, por exemplo. Isso vale pa-

ra todos os setores industriais. Es-

ses temas são parte de uma gran-

de cadeia e fazem com que a so-

ciedade seja uma das razões de to-

do o nosso trabalho no Conselho 

Superior de Meio Ambiente.

No começo essa questão do co-

mando-controle, proveniente da 

legislação ambiental paulista - Lei 

997, regulamentada pelo Decreto 

8468, em 1976 -, que é considera-

da a mais avançada em nível na-

cional, e que veio depois do Código 

Florestal, que é dos anos 60, que é 

a primeira legislação ambiental do 
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Brasil, trazia essas questões de 

comando e controle porque, na-

quele momento, foi necessária 

sua aplicação para as mudanças 

que precisávamos. A exigência do 

controle trouxe tanto o processo 

corretivo, como os relacionados 

à fiscalização e autuação; quanto 

o processo preventivo, incorpora-

do pelo licenciamento ambiental 

que não existia até então.

Muitas atividades produtivas já 

eram desenvolvidas em 1976 

quando chegou a legislação, por 

isso, houve um período no qual o 

comando e controle foi importan-

te para a transformação desses 

processos para um modelo am-

bientalmente adequado. Feita es-

sa transição, que durou entre dez 

e 15 anos, o setor produtivo co-

meçou a perceber que gerar im-

pacto ambiental representa, so-

bretudo, ter custos altos e, con-

sequentemente, perda financeira. 

A partir de então, começaram a 

ser adotadas as medidas para o 

desenvolvimento sustentável. 

Cubatão é um exemplo da falta de 

planejamento. Decidiram instalar 

um polo industrial em uma região 

onde não levaram em conta que ali 

não disporia de energia elétrica su-

ficiente e que havia uma condição 

de confinamento, uma região de 

difícil dispersão atmosférica, pe-

la própria característica geográfi-

ca do local, todas as montanhas no 

entorno, por exemplo, impediam 

que as emissões atmosféricas ti-

vessem uma dispersão adequada. 

Depois que o polo estava pronto, 

em plena atividade e surgiu o li-

cenciamento ambiental, a qualida-

de do ar de Cubatão já estava um 

caos, e para resolver a situação, o 

governo do Estado, através da Ce-

tesb, iniciou em 1983, o programa 

de despoluição de Cubatão. 

É importante lembrar que as in-

dústrias de Cubatão não poluíam 

porque queriam, mas porque es-

tavam localizadas em uma área 

inadequada, e para mudar isso ti-

veram que investir milhões, senão 

bilhões de dólares com controles 

da poluição que, talvez, não preci-

sassem se tivessem sido instala-

dos numa área adequada. Mas fi-

zeram, cumpriram as metas, mos-

traram que isso é possível com 

uso de tecnologias e comprometi-

mento. Cubatão trouxe como lição 

a comprovação de que existe tec-

nologia para controlar a poluição, 

a disposição do brasileiro para en-

frentar dificuldades, e, ao mesmo 

tempo, mostrou que é imprescin-

dível ter planejamento para fazer 

uma atividade industrial qualquer.

Esta é uma das grandes lições 

trazidas por Cubatão. Só foi pos-

sível ter uma reversão do seu pés-

simo quadro ambiental por con-

ta dessa união. Na ocasião, todos 

os meses tive a oportunidade de 

coordenar esse programa de con-

trole de poluição, através de reu-

niões que fazíamos na Câmara Mu-

nicipal com as indústrias presen-

tes, os vereadores, os represen-

tantes das comunidades, o promo-

tor público, todos juntos, para uma 

prestação de contas dos avanços 

do mês em referência. E foi gra-

ças a esse envolvimento com a co-

munidade, com os compromissos 

assumidos e com as prestações de 

contas mensais que se fazia para 

a sociedade, que as ações aconte-

ceram e deram resultado. 

Portanto, toda vez que há a união 

de todos os atores para decidir o 

que fazer e para acompanhar a 

realização das atividades propos-

tas, as chances de efetivar as pro-

postas e dar certo são positivas. 

Foi o que aconteceu em Cubatão.

o 

Quando discutimos, por exemplo, 

resíduos sólidos e estamos falan-

do da importância de ter uma lo-

gística reversa para fazer a re-

ciclagem para que esse material 

reciclado volte ao setor produti-

vo, isso é um aperfeiçoamento do 

nosso processo em prol dos ne-

gócios mais sustentáveis. O obje-

tivo é fazer o que países desen-

volvidos já estão fazendo, que é 

a economia circular. Ainda esta-

mos num estágio inicial, mas até 

que consigamos chegar na eco-

nomia circular pura, que é o que 

já se desenvolve em alguns paí-

ses europeus, temos um caminho 

considerável a percorrer. 
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A indústria, como um todo, pas-

sa a enxergar oportunidades e 

dar mais valor ao seu processo 

produtivo quando a componen-

te ambiental está incluída nessa 

discussão, ou seja, é jogar me-

nos recurso no lixo, quando a em-

presa faz isso ela ganha. 

E a mesma coisa vale para ou-

tros aspectos ambientais, como o 

uso da água. Hoje há taxa de pa-

gamento pelo uso da água, quan-

to maior for a reutilização, me-

nos recurso se descarta pelo cor-

po receptor e menos irá se pagar 

por isso, e maiores serão os be-

nefícios para toda a região, pa-

ra toda a bacia hidrográfica. Is-

so mostra que utilizar o bem na-

tural com cuidado, sem desper-

dício, traz um ganho econômico 

para as empresas e a sociedade. 

Países desenvolvidos têm indús-

trias que geram os menores im-

pactos ambientais, esse é ponto 

de partida para o desenvolvimen-

to de negócios mais sustentáveis.

A Lei da Política Nacional de Re-

síduos Sólidos estabeleceu al-

gumas premissas básicas como 

proibição de lixões. Hoje se fala 

que foi prorrogado o prazo para li-

xões, o que é controverso, pois li-

xão foi proibido pela lei lá no início, 

em 2010, e se a lei está em vigor 

não tem prorrogação de prazo. 

A questão é que a PNRS está fo-

cada no fato que temos que reci-

clar, reutilizar e reduzir a geração 

de resíduos, mas, principalmen-

te, precisamos de uma cadeia pa-

ra recolher e reinseri-los ao pro-

cesso produtivo. Isso ainda não dá 

certo porque não temos nada re-

presentativo de reciclagem. Em 

São Paulo, para se ter ideia, os da-

dos apontam que se recicla 3%, ou 

seja, é nada. Em países desenvol-

vidos recicla entre 60 e 80%, con-

forme o tipo de resíduo. 

No Brasil, a reciclagem não avan-

ça pela forma como está restrutu-

rada. Só dá certo reciclar se a se-

gregação for feita na origem. De-

pois que mistura o resíduo orgâ-

nico com o reciclável, compacta e 

tritura, separá-lo depois não da-

rá valor ao reciclável. Ele só te-

rá valor se estiver separado, puro. 

Não adianta coletar na casa tudo 

junto, colocar no caminhão com-

pactador que vai prensar, mistu-

rar, e depois querer separar no 

aterro. A separação tem que ser 

nos domicílios, na origem, co-

mo é feito em países desenvolvi-

dos. Neles, se o morador não se-

parar corretamente, paga multa. 

Aqui, não se pretende multar nin-

guém, mas precisamos incentivar 

as pessoas para que elas, motiva-

das com um desconto no IPTU, por 

exemplo, possam, dentro da sua 

residência, separar e, assim, tere-

mos uma coleta para o orgânico e 

uma para o reciclável verdadeira.

 

A lei é boa, está correta, mas te-

mos que parar de jogar dinheiro 

no lixo, dispondo material reci-

clável no aterro. Para isso acon-

tecer de forma eficaz precisamos 

que haja um envolvimento de to-

dos os setores. 

Além disso, a indústria tem inte-

resse em comprar o material re-

ciclável desde que ele não seja 

bitributado, esse é outro desafio 

que estamos enfrentando e pre-

cisamos solucionar.

 

À

Ao longo de 2019 focamos nesses 

três grandes temas e já temos a 

definição sobre as “bandeiras” de 

cada um. Essas diretrizes especí-

ficas serão aquelas que transfor-

maremos em nossas lutas a par-

tir do começo de 2020.

A indústria faz a parte dela e é im-

portante que aqueles que traba-

lham nas indústrias levem para as 

suas casas, para  os seus espaços 

privados, particulares, que são os 

seus clubes, as suas igrejas, as 

preocupações enquanto cidadãos. 

É preciso deixar claro que não é 

porque a indústria cumpre com 

a sua parcela que a questão am-

biental está resolvida. Não está. 

Temos uma indústria caminhan-

do para o desenvolvimento sus-

tentável, fazendo de tudo, lutando 

para poder sobreviver em meio a 

crise atual que estamos enfren-

tando no País, mas é de suma im-

portância que o cidadão, ao estar 

fora da indústria, participe e faça 

a parte dele também. 
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ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL

Braskem participa da primeira operação comercial de reciclagem de plástico na história das missões espaciais. 

O projeto foi preconizado pela recicladora de plástico desenvolvida pela Made In Space - empresa norte-ameri-

cana contratada pela NASA para desenvolver novas tecnologias para operação em gravidade zero - em parceria 

com a Braskem. O lançamento ocorreu no dia 1 de novembro, durante a 12ª 

missão comercial de reabastecimento da empresa Northrop Grumman (NG12) 

à Estação Espacial Internacional. O objetivo é ampliar ainda mais a autonomia e 

a sustentabilidade das missões espaciais facilitando o dia a dia dos astronautas, 

que poderão transformar os resíduos plásticos, que já cumpriram sua vida útil 

na estação, em matérias-primas para o desenvolvimento de novos itens. 

PROGRAMA PAPEL ZERO 

A Câmara Municipal de São Paulo 

iniciou, em outubro, a utilização do PAD 

(processo administrativo digital), um 

programa informatizado para ges-

tão das atividades administrativas do 

Legislativo. O sistema, implantado a 

custo zero, trará ganhos significativos 

tanto do ponto de vista ambiental, com a 

eliminação progressiva do uso de papel, 

como também na redução de gastos e 

na melhora da gestão da Casa. Com a 

implantação do PAD, a Câmara vai dei-

xar de usar, de imediato, 330 mil folhas 

de papel por ano. O objetivo é ampliar a 

digitalização de forma progressiva até 

que seja possível zerar o uso de papel. O 

PAD traz ganhos ambientais e econô-

micos que viabilizam uma gestão mais 

eficiente. Somados os demais insumos 

usados hoje, como pastas, cartuchos 

de impressora, carimbos, entre ou-

tros itens, a economia anual será de, 

aproximadamente, R$ 220 mil.
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CORREDOR ECOLÓGICO

Um projeto do terceiro setor, brasileiro e mexicano, proporciona-

rá a criação de um corredor ecológico que unirá duas unidades 

de conservação no Sul da Bahia: a RPPN Estação Veracel e o Par-

que Nacional do Pau Brasil, que visa restaurar e conservar a bio-

diversidade local e seus ecossistemas, facilitando a circulação 

de espécies de fauna e flora e minimizando os efeitos negativos 

que afetam a qualidade de vida da população. O plano, desenhado 

pela The Nature Conservancy e Instituto Bioatlântico, foi finan-

ciado pela Veracel Celulose em 2016. A Associação Nacional de 

Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), inscreveu, em 

parceria com a Pronatura México, a proposta do projeto no edi-

tal financiado pelo Euroclima+ (programa europeu que ajuda os 

países da América Latina a se adaptarem às mudanças do clima). 

Em 2019, as ações deixam o estágio teórico e começam a ser exe-

cutadas. “Este é o primeiro capítulo de uma importante história 

em benefício do meio ambiente e populações locais”, comemora 

Virgínia Camargos, coordenadora da RPPN Estação Veracel.
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TRATAMENTO DO LODO BIOLÓGICO

A Cenibra anunciou a implantação de um projeto de tratamento e 

queima do lodo biológico, que reduzirá a geração de resíduos na 

ordem de 7.000 toneladas por mês. O novo sistema será utilizado 

em 100% das suas atividades a partir de 2020. Atualmente, a Ce-

nibra utiliza a compostagem: separação e transporte do lodo (com 

12% de consistência) para um local onde é misturado com casca 

de madeira e estabilizado, para posteriormente ser utilizado como 

adubo florestal. Com o sistema de secagem de lodo biológico, os 

gases de exaustão das caldeiras e a biomassa serão utilizados 

como fonte de energia, reduzindo a quantidade de material a ser 

transportado. Além disso, a reutilização dos gases no processo 

torna-o ainda mais sustentável. O lodo seco tem ainda a vantagem 

que devido ao seu poder calorífico, será utilizado como combustível 

complementar para as caldeiras à biomassa da Cenibra. 

PROJETO AMBIENTAÇÃO

Economia de 1,2 milhão de litros de água. 

O volume hídrico é correspondente a 200 

pessoas tomando banho de cinco minu-

tos por um ano. Este é o resultado do 

projeto Ambientação, desenvolvido pela 

Fundação Toyota do Brasil na região de 

Sorocaba, SP, apenas em 2018. O novo 

estudo desenvolvido em parceria com a 

Fundação Espaço ECO®, instituição da 

BASF, que atua como consultora para 

sustentabilidade, mensurando os im-

pactos ambientais, sociais e econômi-

cos de produtos e processos, com base 

no pensamento de Ciclo de Vida (ACV), 

mostra ainda que a quantidade de água 

não consumida é equivalente ao ciclo de 

vida da produção de 624 camisetas de 

algodão. “A economia reflete em todos 

os âmbitos, desde os cofres públicos, 

até a redução de consumo de manan-

ciais, justamente, porque a metodologia 

se propõe a promover transformação 

pessoal e social. O mais importante de 

tudo é, ainda, despertar a consciência e 

a educação ambiental no público local, 

que passa a vivenciar as práticas sus-

tentáveis no dia a dia e, consequente-

mente, promovendo mudanças reais que 

trazem benefícios efetivos às gerações 

futuras”, enfatiza Elaine Marques (foto), 

coordenadora do projeto Ambientação.

AMPLIAÇÃO DE IMPOSTOS VERDES 

Um estudo detalhado publicado pelo TMF Group mostra que a 

adoção de impostos ambientais está se tornando popular em 

diversas partes do mundo, como forma de arrecadar dinheiro para 

combater as mudanças climáticas e tratar das principais questões 

ambientais. O Relatório Contábil de Impostos reuniu dados de 76 

países e revela que Japão e Irlanda, por exemplo, estão cobrando 

impostos sobre produtos nocivos, como bebidas açucaradas, ou 

sobre materiais poluentes, como o combustível. Também estão 

mais frequentes incentivos fiscais para incentivar a compra e o 

uso de veículos não-poluentes. “A adoção de impostos ambientais 

deve aumentar nos próximos anos. Os 

projetos de reforma tributária ainda 

não incluíram esse tipo de tributação. 

No entanto, as empresas brasileiras 

que planejam operar no exterior 

devem estar atentas às tendências 

tributárias destacadas pelo relatório 

internacional”, afirmou Rodrigo Zam-

bon (foto), diretor geral da TMF Brasil.
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PARQUE EÓLICO FLUTUANTE

 A WindPower Korea, a EDP Renováveis e a Aker Solutions 

formaram um consórcio para o desenvolvimento de um parque 

eólico flutuante com 500 MW iniciais ao largo da costa da cidade 

de Ulsan, na Coreia do Sul. O novo consórcio está empenhado em 

apoiar os planos de energia renovável do governo sul-coreano, 

que preveem 13 GW de energia eólica offshore a serem instala-

dos em 2030 e nos quais se fixou uma meta de pelo menos 30% 

de energias renováveis até 2040. O parque eólico irá fazer uso da 

tecnologia WindFloat®, que permite a instalação de plataformas 

flutuantes em águas profundas, anteriormente inacessíveis, e 

onde podem ser aproveitados os melhores recursos eólicos da 

região. O consórcio irá trabalhar lado a lado com as associações 

de pesca e representantes locais para garantir que os projetos 

estejam bem localizados e desenvolvidos de forma responsável.

ECONOMIA SUSTENTÁVEL

O Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais (BDMG) assinou, em outubro, em 

Luxemburgo, Bélgica, a captação de 100 

milhões de euros com o Banco Europeu 

de Investimento (BEI) para financiamento 

de projetos relacionados à economia sus-

tentável. O objetivo é financiar projetos de 

geração de energia limpa (energia solar 

fotovoltaica, PCHs, usinas de bioenergia 

etc.) e eficiência energética. Poderão ser 

atendidos projetos em Minas Gerais de 

empresas de qualquer porte, com custo 

máximo 50 milhões de euros por projeto. 

Iniciativas do poder público também po-

derão ser contempladas. Sérgio Gusmão 

Suchodolski (foto), presidente do BDMG, 

destacou que estes recursos chegam no 

momento em que o mercado de energia 

limpa e renovável está em ascensão e 

reúne grande potencial em Minas. O pra-

zo para pagamento 

pode chegar a 13 

anos, dependendo da 

natureza da opera-

ção e do tipo de ne-

gócio, com até dois 

anos de carência.

METODOLOGIA AGROECOLÓGICA E SOCIAL

A Cooperativa Agropecuária de Alagoas (Coopaal), em Fleixeiras, AL, 

foi vencedora do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 

2019, que identificou metodologias para o protagonismo feminino na 

gestão da produção agroecológica. Segundo Paulo Rodrigues Agra, 

diretor-presidente da Coopaal, a ideia começou há pouco mais de três 

anos, quando se identificou a oportunidade de trabalhar com o bene-

ficiamento de alimentos da sociobiodiversidade local. Nesta ocasião 

foi construída a Casa de Beneficiamento de Produtos Agroecológicos, 

para a fabricação de doces e geleias de frutas, além de outros produtos 

como bolos, pães e biscoitos. “Realizamos cursos com as mulheres da 

comunidade com a finalidade de escoamento da produção e atendemos as cooperadas que fornecem a maté-

ria-prima. Hoje, aproximadamente 600 pessoas são beneficiadas diretamente”, explica.  A iniciativa A Coopaal 

foi premiada com R$ 50 mil, destinados à expansão, aperfeiçoamento ou reaplicação da tecnologia social.
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CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2015

A Caoa Montadora, em Anápolis (GO), recebeu a certificação 

em conformidade com a norma ISO 14001:2015 - Sistema de 

Gestão Ambiental, por contribuir com o meio ambiente ao 

atender com excelência todos os critérios na fabricação e mon-

tagem de veículos automotores. As ações ambientais fizeram 

com que a fábrica atingisse uma redução de 50% no consumo 

de água por carro produzido. Além disso, implantou a reutiliza-

ção de 100% dos efluentes líquidos tratados em sua estação de 

tratamento, o aproveitamento de água de chuva e o alto índice 

de reciclagem dos resíduos gerados, entre outros aspectos. 

Rafael de Paula, gerente de Manutenção e Meio Ambiente, re-

força que alcançar esta certificação concretiza todo o esfor-

ço e trabalho desenvolvido pela montadora nos últimos anos. 

“Além da efetividade do programa, buscamos transformar o 

comportamento dos nossos colaboradores diretos e indiretos 

e o desenvolvimento socioambiental da região”, completa.F
o
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VISÃO EM FRAÇÃO DE SEGUNDOS.
SUCESSO DURADOURO.

À medida que a economia verde cresce rapidamente, o valor 
e a demanda de conteúdo reciclado de alta qualidade, como o 
rPET, aumentaram exponencialmente.

Apresentamos uma solução INNOvadora para seleção de fl akes 
de PET do líder de mercado em condições atrativas.

Veja por que somos MATERIALMENTE DIFERENTES.

Para mais informações: 
TOMRA Brasil Ltda // +55 (11) 3476-3500 // info-brasil@tomrasorting.com // www.tomra.com/recycling
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CRÉDITO PARA PAINÉIS SOLARES

Em 2018, o Sicredi financiou R$ 232 

milhões em 2,7 mil operações de compra 

de equipamentos de energia solar em todo 

Brasil. Nos estados do Paraná, São Paulo 

e Rio de Janeiro o crescimento das ope-

rações alcançou mais de 62 contratações 

de financiamento em 2017 para 1.337 até 

julho de 2019. O volume de recursos para 

compra de equipamentos para geração de 

energia solar passaram de R$ 8 milhões 

em 2017 para R$ 80 milhões em 2019, nos 

três estados - um crescimento de 900%. 

Alguns desses trabalhos já saíram do pa-

pel: “Temos inúmeros exemplos de proje-

tos bem-sucedidos de energia solar. Mui-

tas empresas e agricultores perceberam a 

possibilidade de reduzirem os seus custos 

ao investirem nesse tipo de energia”, afir-

ma Gilson Nogueira Farias (foto), gerente 

de Desenvolvimento de Negócios.

SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO

Para alcançar o status de Indústria 4.0, a Termomecanica está fi-

nalizando a implementação de um sistema integrado de comuni-

cação dos seus equipamentos, que permite coletar e analisar da-

dos históricos e em tempo real. O objetivo é antecipar problemas 

e agir de maneira preditiva. A primeira etapa contempla a aplica-

ção de um sistema com tecnologia Wi-Fi, que cobrirá inicialmen-

te o setor de fundição, nas unidades fabris em São Bernardo do 

Campo. Já na próxima etapa, planejada para começar em 2020, 

serão incorporados nessa infraestrutura outros equipamentos 

do setor de fundição utilizados em diferentes processos pro-

dutivos. O sistema consiste em uma ferramenta de gestão que 

tornará possível, em curto prazo, a tomada de decisões e ações 

em tempo hábil para a operação de produção e, em longo prazo, 

realizar análises táticas e estratégicas para empresa.
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REUTILIZAÇÃO DE CARTUCHOS

O programa de coleta de cartuchos “Planeta Lexmark” já recolheu, desde 2002, cerca de 7,5 milhões de car-

tuchos usados no País, gerando o equivalente a 13.500T de subprodutos que são reintroduzi-

dos na cadeia produtiva. O processo de reutilização do cartucho começa pelo cadastro 

dos usuários no site da empresa e a coleta é feita em nível nacional. O cartucho é 

desmontado e suas partes segregadas por tipo, tais como: plásticos, ferro, alumínio 

e pó de toner, tendo como destino final empresas homologadas que farão o processa-

mento  ambientalmente adequado destes compostos, que são reinseridos no processo 

produtivo como matéria-prima reciclada para a fabricação de novos produtos. 
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O 
Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás) desenvolve pes-

quisas e projetos relacionados ao biogás há 13 anos. Hoje, buscamos pro-

mover a competitividade, o ganho de mercado e o avanço tecnológico dos 

nossos associados com soluções inovadoras na cadeia de energias renováveis. 

Nossas atividades permeiam diversas esferas, desde o desenvolvimento de pro-

jetos em P&DI até capacitação de mão de obra especializada. No âmbito político, 

nos posicionamos para promover o entendimento das autoridades no que tange 

o progresso das renováveis no País, frente aos avanços tecnológicos do mundo. 

Um exemplo desta atuação foi a participação em audiências públicas da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), desde o começo de 2019, contri-

buindo com fatos e dados técnicos sobre a Geração Distribuída (GD) a biogás. 

Recentemente, a Aneel divulgou minuta sobre as propostas de alteração na Re-

solução 482/2012, que citam mudanças nas regras da GD nacional. 

Durante Audiência Pública, em novembro, na Comissão de Desenvolvimen-

to Urbano, da Câmara dos Deputados em Brasília (DF), e em reunião promovi-

da pela Aneel, no mesmo mês, trouxemos argumentos técnicos para que con-

siderem o contexto do biogás e o impacto negativo que a atualização da resolu-

ção poderá causar à classe dos agricultores familiares, mais especificamente 

dos suinocultores, inviabilizando todos os projetos de GD a biogás caso as pro-

postas apresentadas em minuta venham a ser implementadas.

Isto porque, no meio rural os projetos de GD a biogás se apresentam como 

uma forma de desenvolvimento e viabilização econômica, com foco no sanea-

mento ambiental, em especial na suinocultura. Exemplo de transformação do 

passivo ambiental em ativo econômico. O Brasil é o 4° maior produtor de suínos 

do mundo, com predominância da atividade na agricultura familiar, que encon-

trou na GD uma alternativa de agregar valor aos passivos ambientais da ativi-

dade, tirando da estagnação inúmeras famílias.

Além disso, com o advento das tecnologias 4.0, o setor das renováveis se be-

neficiará bastante. Como a maioria das plantas de biogás se encontram em re-

giões mais afastadas, monitorá-las de forma remota ajudará a saber as condi-

ções dos equipamentos de forma descentralizada e mais ágil. Além disse, per-

mite reduzir custos de operação com o uso de tecnologias de realidade virtual 

e algoritmos de inteligência artificial para prever condições de operação e ma-

nutenção e atuar mais rapidamente quando acontecer algo fora do previsto. 

Com tanto potencial de crescimento no País, foi necessário estimular o 

crescimento de mão de obra especializada. Por isso, o CIBiogás tem um Nú-

cleo de Educação dedicado a promover cursos em EAD e treinamentos pre-

senciais sobre energias renováveis, biogás e biometano, entre outros. Dentre 

nossos vários propósitos, entendemos que temos a responsabilidade na difu-

são de conhecimentos, crescimento e fortalecimento de todo o setor. 

PROGRESSO DAS 
ENERGIAS RENOVÁVEIS

Rafael Gonzalez
Diretor de 

Desenvolvimento 
Tecnológico do Centro 

Internacional de Energias 
Renováveis (CIBiogás)
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E
m continuidade aos traba-

lhos iniciados na primeira 

edição da Ecomondo Brasil, 

a parceria com a Associa-

ção Brasileira de Biogás e de 

Biometano (ABiogás), para a reali-

zação da ExpoBiogás foi renovada 

para 2020. O evento, que neste ano 

apresentou cases e conteúdos de 

um dos segmentos mais promis-

sores da matriz energética brasi-

leira, teve uma repercussão mui-

to positiva entre os visitantes e foi 

um dos destaques da feira. 

Luiz Fernando Oliveira, project 

manager da Ecomondo Brasil, lem-

bra que a ExpoBiogás foi um suces-

so por apresentar as inovações e 

trazer profissionais renomados no 

setor que agregaram muito valor ao 

propósito da Ecomondo Brasil com 

o compartilhamento de suas expe-

riências e momentos de network.

Luiz Fernando ressalta que 

a grade de eventos voltada para 

as energias renováveis já foi bem 

concorrida este ano, com as sa-

las lotadas e uma frequência con-

siderável de pessoas que real-

mente se interessam pelo mer-

cado e, em especial, pelos setor 

de biogás. 

Negócios mais 
competitivos

teúdos e disseminar as novidades 

e principais inovações que o se-

tor está desenvolvendo. “Estamos 

programando um encontro com 

especialistas para proporcionar 

a troca de ideias e interação com 

os fornecedores e consumidores 

deste mercado, que apresenta um 

grande potencial para crescer no 

Brasil e no mundo”, informa. 

Para isso, segundo Oliveira, a 

Ecomondo Brasil já está se apro-

ximando de representantes de en-

tidades ligadas ao setor automo-

tivo que se mostraram interessa-

das na proposta dos organizado-

res e querem apresentar seus tra-

balhos, como as organizações e 

entidades corporativas que atuam 

na parte de reciclagem de pneus, 

de óleos lubrificantes, catalisado-

res, entre outros, ampliando, as-

sim, a participação da cadeia de 

valor deste setor no evento.

novas parcerias ampliam opções para quem 

busca soluções de resíduos e energia em 2020

Reciclagem automotiva

Outro segmento que está em 

pauta para evoluir mais em 2020 

é o da reciclagem automotiva. 

“Este ano fizemos o primeiro tra-

balho voltado para esse merca-

do, mesmo em um volume menor 

de soluções diante das inúmeras 

atratividades que existem neste 

setor. O foco inicial foi em criar 

oportunidades para expandir, ao 

longo das edições da feira, esta 

parte da exposição com um volu-

me maior de empresas que ofe-

recem produtos e serviços. 

Ainda na área de reciclagem 

automotiva, segundo Luiz Fer-

nando, os organizadores estão 

em negociação com o Instituto 

Nacional de Reciclagem Automo-

tiva (Inra), que é o principal par-

ceiro neste tema, para que pos-

sam explorar a questão de con-

“VAMOS AMPLIAR O LEQUE DE CONTEÚDOS 
E EXPOSIÇÃO PARA OS INTERESSADOS 

EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E INOVAÇÕES 
NA ÁREA DE RESÍDUOS ”

Luiz Fernando Oliveira
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Gestão do plástico

O setor do plástico também ga-

nha espaço na Ecomondo Brasil 

2020. Em função dos desafios am-

bientais por conta, principalmente, 

da poluição dos mares, o assunto 

está despertando uma busca por 

tecnologias para reciclagem, no-

vos materiais e soluções. Confor-

me Oliveira, a qualidade do recicla-

do é um dos grandes gargalos, além 

de que tem muito mais demanda do 

que oferta e até por isso o preço do 

material reciclado é quase o mesmo 

do material virgem e, enfrenta, ain-

da, a questão da bitributação. 

Portanto, o executivo afirma 

que os organizadores e parcei-

ros como a  Associação Brasilei-

ra da Indústria do Plástico (Abi-

plast),  estão estudando conteú-

dos para atender essa necessida-

de. “O objetivo é mostrar quais são 

os caminhos que podemos trilhar 

nesse setor, o que está efetivamen-

te sendo feito para que tenhamos 

uma qualidade maior do material 

reciclado. Atualmente, quase todas 

as indústrias estão buscando ma-

terial reciclado para suas embala-

gens e temos condições de mos-

trar os processos tecnológicos que 

já estão disponíveis, soluções ino-

vadoras e matérias-primas utili-

zadas para lavagem do plástico, 

entre outros itens que podem ser 

apresentados dentro da feira”.

O project manager ressalta 

que a gestão de resíduos conti-

nua sendo o ponto focal da Eco-

mondo Brasil. Outro fator impor-

tante é que no próximo ano, a Po-

lítica Nacional de Resíduos Sóli-

dos completa dez anos e será uma 

grande oportunidade para promo-

ver debates sobre o que aconteceu 

ao longo desse período, o que evo-

luiu, o que funcionou, o que deixou 

a desejar,  as tendências, quais são 

os acordos setoriais que já exis-

tem, entre outros quesitos. “A fei-

ra é um evento importante dentro 

desta agenda e vamos aproveitar 

para mostrar a fotografia do que 

foi desenvolvido, seus desafios e 

avanços”, conclui. [S.J.] 

Para atender ao interesse do público, setores como o do biogás e biometano, reciclagem 
de plástico e automóveis vão ganhar mais destaque na próxima edição da feira
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soluções customizadas ajudam empresas a inserir 

conceitos da Indústria 4.0 em suas atividades

Reinvenção 
tecnológica

F
ábricas mais produtivas, efi-

cientes e inteligentes atra-

vés de soluções de Manufa-

tura Avançada, Robótica Co-

laborativa, Logística 4.0, Sis-

temas de Visão e Internet Indus-

trial são obtidas a partir da inser-

ção dos conceitos da Indústria 4.0 

e promovem uma reinvenção tec-

nológica em diversos segmentos 

produtivos. Sob esses aspectos, 

permitir que seus clientes vençam 

em um cenário global cada vez 

mais acirrado é a proposta da Pol-

lux, fundada em 1996, com o pro-

pósito de tornar a indústria mais 

competitiva através do desenvolvi-

mento e aplicação de tecnologias 

avançadas de automação. 

Segundo José Rizzo, CEO da 

Pollux, na última década a em-

presa intensificou a utilização da 

robótica para aumentar a pro-

dutividade de seus clientes, che-

gando a quase 300 robôs em ope-

ração. Foi pioneira na introdu-

ção dos robôs colaborativos em 

2013, dos robôs autônomos mó-

veis (AMRs) em 2017, e inventou 

o modelo de negócio “Robô co-

mo Serviço”, primeiro no mundo.

Em sua fase mais recente, Ri-

zzo relata que a Pollux atua como 

referência em indústria 4,0, auxi-

liando os seus clientes na trans-

formação digital, trabalhando em 

conjunto com eles no desenvolvi-

mento de soluções customizadas 

dentro dos conceitos da manufa-

tura avançada. Exemplos são as 

linhas de montagem Just in Se-

quence, linhas para e-commer-

ces, robôs, sistemas de visão com 

inteligência artificial para inspe-

ções e robôs autônomos para lo-

gística 4.0 dentro das fábricas. 

Para a Pollux, o robô colabora-

tivo é grande inovação no mercado, 

e tem atraído cada vez mais a aten-

ção de multinacionais. “O concei-

to de robô colaborativo é um bra-

ço robótico, mas a empresa tam-

bém oferece outros tipos, como os 

robôs tradicionais fixos e uma no-

va categoria que vem ganhando es-

paço que é o chamado Robô Autô-

nomo Móvel, ou como é conhecido 

pela sigla em inglês AMR”, explica.

Modelo acessível

Segundo Rizzo, a Pollux traba-

lha para atender as empresas que 

ainda não atuam dentro do concei-

to da Indústria 4.0, mostrando  os 

benefícios da flexibilidade do mo-

delo de negócio. Como exemplo, 

ele conta que em 2017 a Pollux co-

meçou a oferecer robôs na moda-

lidade de locação, o que contribuiu 

muito para a ampla adesão à tec-

nologia, uma vez que o cliente não 

precisa realizar um grande inves-

timento inicial para contar com o 

equipamento na sua fábrica. 

Com essa modalidade de ne-

gócio, usando os robôs como 

“COMEÇAMOS A OFERECER ROBÔS NA 
MODALIDADE DE LOCACÃO PARA ATENDER 
ÀS EMPRESAS DENTRO DO CONCEITO 4.0”

José Rizzo
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exemplo, Rizzo diz que é possí-

vel mostrar como as tecnologias 

se tornaram acessíveis. "Ao invés 

de investir de R$ 300 até R$ 500 

mil para ter esse equipamento, a 

empresa pode adquirir um robô 

como serviço a partir de R$ 10 

mil mensais”, explica.

A Pollux considera importante 

a pauta da inovação nas indústrias. 

Rizzo informa que investir em no-

vas tecnologias, automação de pro-

cessos e robotização está direta-

mente ligado às questões de con-

sumo de recursos e assertividade 

na previsão de gastos com produ-

tos ou peças (no caso de uma linha 

de montagem). “De maneira geral, 

essa modernização das fábricas 

gera impacto na sustentabilidade 

dos negócios que ganham em com-

petitividade e eficiência”, diz.

A jornada da Hercules Mo-

tores Elétricos na Indústria 4.0 

começou há alguns anos. Para 

avançar foram necessários vá-

rios investimentos e, principal-

mente, uma mudança de cultu-

ra. Segundo Emerson Narciso, 

diretor industrial da Hercules, 

a indústria 4.0 está relacionada 

ao aumento de competitividade, 

pois temos que considerar pro-

cessos mais conectados, o que 

implica em respostas mais rápi-

das. "Nesta etapa o ganho mais 

perceptível”, salienta o executivo.

Além disso, Narciso comen-

ta que para o uso adequado dos 

recursos, visando o aumento da 

competitividade e produtividade, 

foi implementado o Parque Fabril 

4.0, no qual está sendo utilizado 

um software de gestão das infor-

mações do chão de fábrica que 

disponibiliza informações ime-

diatas para tomada de decisão no 

que se refere às questões de pro-

dutividade, eficiência e qualidade. 

São muitos os diferenciais que 

o conceito da Indústria 4.0 confe-

re aos produtos da Hercules Mo-

tores Elétricos. Narciso desta-

ca que os novos motores IR3 são 

exemplos. “Estes produtos foram 

projetados considerando diferen-

ciais que priorizam a eficiência 

energética e em sua fabricação 

foram implementadas melhorias 

de processo que nos possibilita-

ram ofertar produtos mais com-

petitivos ao mercado”, enfatiza. 

Para Narciso, a Indústria 4.0 é 

o futuro. "Entendemos que além 

 Indústria 4.0 exige 
processos mais 
conectados 
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do domínio da tecnologia envolvi-

da, temos que trabalhar forte pa-

ra formar os nossos profissionais 

tanto do ponto de vista técnico co-

mo cultural. Este segmento é muito 

promissor. Como fornecedores de 

acionamentos, estamos trabalhan-

do em soluções que poderão auxi-

liar nossos clientes a implementar 

este conceito no futuro”, conclui.

Ser um novo modelo de negó-

cio para manufatura é a proposta 

da Peerdustry, startup criada em 

2017 por Bruno Gellert, profissio-

nal oriundo de uma fabricante 

tradicional de máquinas. Diante 

das mudanças que vinha acom-

panhando no cenário industrial 

mundial, enxergou as opor-

tunidades para traba-

lhar com o concei-

to 4.0 no setor de 

máquinas e, as-

sim,  mudou o fo-

co da sua carreira. 

“A indústria 4.0 es-

tá trazendo o comparti-

lhamento das máquinas. 

Com esse sistema, o cliente es-

tá ligado a uma rede e pode ex-

plorar mais opções com outros 

atores do mercado que, sem is-

so, não teria acesso”, considera. 

Segundo ele, trata-se da manu-

fatura sob demanda, que é uma ten-

dência global. "Nos Estado Unidos 

já é um movimento muito forte, com 

investimentos maciços nessas pla-

taformas digitais. Na Europa e na 

China também”, diz Gellert. 

A Peerdustry surgiu com o obje-

tivo de fazer a ligação entre indús-

trias que precisam de algum equi-

pamento e outras que estão com 

máquinas ociosas. "Neste pro-

cesso, as empresas que têm má-

quinas ociosas se cadastram no 

site e marcamos uma visita pes-

soal para homologar e disponibili-

zar essas peças em nosso portal", 

diz Gellert, que é coordenador do 

Grupo de Trabalho de Manufatu-

ra Avançada (GTMAV) da Abimaq. 

Conforme ele, a Peerdustry é 

uma plataforma de manufatura 

sob demanda, que reduz o cus-

to com peças usinadas. O seu 

trabalho consiste 

em cotar os de-

senhos técnicos 

com sua rede 

de fornece-

dores atra-

vés da sua plata-

forma digital. Em 

um ambiente online gratuito or-

ganiza todas as solicitações dos 

clientes, respostas e compras. 

Com a tecnologia de matchma-

king a startup permite que cada pe-

ça seja fabricada por fornecedores 

especialistas certificados, além de 

cumprir com o histórico de quali-

ficação gerado pelos clientes para 

cada item comprado. “Cuidamos 

da entrega das peças, atendendo 

ao prazo de fabricação combinado 

e às condições de entrega de cada 

cliente. Todas as peças são fatura-

das diretamente pela Peerdustry, 

evitando o cadastro de novos forne-

cedores”, detalha Gellert, que des-

taca que a startup começou incuba-

da no Sebrae e, em agosto de 2015, 

ganhou o Hackathon da Fiesp. 

O fundador da Peerdustry diz 

que tem mais de 350 fornecedores 

cadastradas na sua plataforma, 

com mais de 1.500 máquinas dis-

poníveis. “Quanto mais enfatizar-

mos que a Indústria 4.0 não é uma 

coisa de outro mundo e só para 

empresas grandes mais vai valer 

a pena o nosso trabalho. É um ti-

po de atividade que atende a todos, 

com custos acessíveis, rapidez e 

qualidade, uma vez que a digitali-

zação do supply-chain promovida 

pela Peerdustry traz mais eficiên-

cia e automação para os proces-

sos de compra de peças usinadas 

para a carteira de compras de in-

diretos”, conclui o executivo. 

“TEMOS QUE MOSTRAR QUE A INDÚSTRIA 
4.0 ATENDE A TODOS, COM CUSTOS 

ACESSÍVEIS, RAPIDEZ E QUALIDADE” 
Bruno Gellert

“TRABALHAMOS COM SOLUÇÕES QUE VÃO 
AUXILIAR OS CLIENTES A PARTICIPAREM 

DESTE SEGMENTO PROMISSOR”
Emerson Narciso
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"Movimento Plástico Transforma" debate importância da 

educação e tecnologia para a conscientização ambiental

O
s professores Débora Garo-

falo e Alexander Turra foram 

os debatedores convidados 

para o Recycling Talk Show, 

evento idealizado pelo Movi-

mento Plástico Transforma, reali-

zado dia 24 de setembro, no parque 

temático KidZania, em São Paulo. 

Com a mediação da jornalista 

Veruska Boechat, a iniciativa con-

tou com a presença de jornalistas 

e influenciadores digitais, para dis-

cutir como a educação e a tecno-

logia são peças fundamentais pa-

ra estimular a sociedade rumo a 

um estilo de vida mais consciente e 

mais sustentável. O encontro tam-

bém promoveu uma visita guiada à 

Estação Plástico Transforma, ati-

Recycling 
Talk Show
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vidade instalada no parque que re-

produz as etapas do processo da 

reciclagem de plásticos de forma 

interativa e educativa.  

A professora Débora Garo-

falo, finalista do Top 10 no Global 

Teacher Prize 2019, considerado o 

Nobel da Educação, contou como 

um projeto de reciclagem e robóti-

ca, em uma escola pública de São 

Paulo, transformou a realidade das 

crianças e de toda a comunidade. 

"Mais de uma tonelada de lixo reci-

clável e eletrônico saíram das ruas 

e viraram materiais para praticar 

robótica ou tiveram um novo e ade-

quado destino, o que incluía a venda 

dos produtos para a manutenção do 

projeto”, explica a professora. 

O também professor, biólogo e 

pesquisador, Alexander Turra, ava-

liou que o foco da discussão acerca 

da poluição dos mares está sendo 

diluído e fugindo de questões que 

são mais importantes. "Distribuir 

renda e educação são fundamen-

tais para combater o lixo no mar". 

O especialista, que partici-

pou da conferência internacional 

"Década para a Sobrevivência dos 

Oceanos 2021-2030", acredita que 

devem se buscar novas soluções 

para as causas da poluição nos 

mares, como as redes de pesca 

que se perdem e são abandona-

das. "Por que não se instalam ras-

treadores nas redes para que elas 

sejam recuperadas?", questiona. 

Para Alexander, as pessoas de-

vem, em primeiro lugar, "entender 

o lixo", para desenvolver atividades 

que contribuam para combater os 

danos causados pelos resíduos só-

lidos. E, em segundo lugar, devem 

pensar que combater o lixo envol-

ve decisões políticas, não de gover-

no. "São questões que devem ser 

cobradas do setor público, como 

expandir o saneamento e o esgo-

to para um número maior de pes-

soas", acrescenta. [S.J.] 
Professores mostraram que educação e tecnologia são fundamentais 
para estimular os cidadãos a serem mais sustentáveis
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C
resce a utilização de instru-

mentos de precificação de 

carbono como maneira de 

lidar com o desafio de limi-

tar as emissões de gases de 

efeito estufa (GEE). O objetivo dos 

instrumentos de precificação é 

incorporar na economia um cus-

to socioambiental, refletindo mo-

netariamente os impactos da mu-

dança do clima e assim permitin-

do que empresas e consumidores 

reduzam suas emissões.

Um dos mecanismos emprega-

dos para refletir o preço do carbo-

no são os certificados de redução 

de emissão de GEE, que normal-

mente adotam duas formas dentro 

de um instrumento de precificação 
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de carbono. Em mercados de car-

bono, denominados cap-and-trade, 

os certificados são chamados per-

missões.Nestes sistemas há um li-

mite de emissões de GEE dentro de 

um território, que pode ser uma re-

gião como a Europa ou um estado 

como a Califórnia, e as permissões 

são os certificados utilizados para 

comprovar que a emissão das em-

presas está dentro dos limites le-

galmente estabelecidos. 

Por sua vez, certificados tam-

bém podem ser originados por 

projetos de redução fora de re-

giões com um mercado de car-

bono estabelecido. Tais iniciativas, 

denominadas projetos de offset, 

criam um certificado de redução, 

conhecidos no Brasil como crédi-

tos de carbono, que podem ser co-

mercializados. Os objetivos nes-

te caso são de um lado criar um 

incentivo financeiro para que em-

presas possam, voluntariamen-

te, investir em projetos e tecno-

logias que reduzam emissões de 

GEE e, de outro lado, permitir que 

empresas, governos ou pessoas 

compensem, também voluntaria-

mente, sua emissões de gases de 

efeito estufa com a compra des-

ses certificados. Por convenção, 

estes certificados representam 

uma tonelada de Dióxido de Car-

bono equivalente (CO2e), ou seja, 

um crédito de carbono equivale a 

uma tonelada de CO2e que deixou 

Políticas de 

de carbono 
Relatório "State and Trends of Carbon Pricing 2019" 

ços 

para cumprir os objetivos do Acordo de Paris
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de ser emitida à atmosfera. 

Anualmente, o Banco Mundial 

divulga um relatório sobre a ado-

ção de instrumentos de precifica-

ção de carbono no mundo. O rela-

tório “State and Trends of Carbon 

Pricing 2019” identificou 57 inicia-

tivas de precificação de carbono 

implementadas ou em implemen-

tação no mundo e concluiu que, 

embora tais políticas continuem 

avançando, a cobertura e os ní-

veis de preços permanecem insu-

ficientes para atender aos objeti-

vos do Acordo de Paris.

Segundo o relatório, apenas 

20% das emissões globais são co-

bertas por uma política de precifi-

cação de carbono e menos de 5% 

desses estão em níveis consisten-

tes de alcance das metas globais 

do Acordo de Paris. A análise ain-

da destaca a grande variabilidade de 

preços nestes instrumentos apon-

tando que 51% das emissões regu-

ladas são comercializadas por me-

nos de U$ 10. Além disso, o relató-

rio estima que, em 2018, os gover-

nos levantaram cerca de US$ 44 bi-

lhões em receitas de crédito de car-

bono. Isso representa um aumen-

to de mais de 13%, na comparação 

com os US$ 33 bilhões de 2017. 

Para Henrique Pereira, CEO 

da WayCarbon, os insights apre-

sentados pelo relatório indicam 

que existe um consenso crescen-

te sobre a utilização de instru-

mentos de precificação uma vez 

que estes são os meios mais efe-

tivos para reduzir as emissões de 

GEE. “A implementação de meca-

nismos de precificação de carbo-

no é um desafio por se tratar de 

um tema ainda pouco conhecido, 

que possui elementos de desenho 

regulatório bastante específico e 

que demanda amplo diálogo pa-

ra convencimento e construção 

de suporte político”, diz.

Resposta da iniciativa privada

O desafio de precificação do car-

bono não é exclusivo dos governos. 

As empresas se preparam para as-

sumir a liderança nesse processo e 

colocaram a pauta da sustentabili-

dade no centro dos negócios.

Em 2017, a Ticket Log liderou 

um projeto para geração de crédi-

tos de carbono por meio de substi-

tuição de gasolina por etanol na fro-

ta de veículos. Essa iniciativa contou 

com a parceria de várias empresas, 

a Braskem entre elas. Desde 2013, a 

empresa vem colocando em prática 

um programa voluntário de forne-

cedores com foco em sustentabili-

dade. Alé disso, a Braskem também 

participa de diversas iniciativas que 

contribuem para o fortalecimento 

da agenda na rede empresarial.

Empresas de diversas ver-

tentes já entenderam que a con-

servação dos recursos naturais é 

uma vantagem competitiva. “Sus-

tentabilidade é uma variável que 

afeta os negócios da mesma for-

ma que a inflação, o custo dos in-

sumos ou o câmbio, que são va-

riáveis que afetam a capacida-

de de produzir e de crescer das 

companhias”, afirma o CEO da 

WayCarbon. [S.J.] 

“EMPRESAS DE DIVERSAS VERTENTES 
JÁ ENTENDERAM QUE SUSTENTABILIDADE 

É UMA VANTAGEM COMPETITIVA”
Henrique Pereira

Braskem e Ticket Log desenvolvem projetos para redução de emissões
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Por Keli Vasconcelos
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Liberação 
para avançar?

tado regulamenta o licenciamen-

to ambiental previsto no inciso IV 

do § 1º do art. 225 da Constituição 

Federal e dispõe sobre a Avalia-

ção Ambiental Estratégica (AAE).

modelo em vigor 

Conhecido como trifásico, o 

modelo atual pauta-se na LP – 

Licença Prévia (fase de planeja-

mento), LI – Licença de Instalação 

(detalhes do projeto de constru-

ção) e LO – Licença de Operação 

(autoriza o início das atividades). 

Os responsáveis pela concessão, 

em geral, são órgãos ambientais 

estaduais ou, em projetos maio-

res, o próprio Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama).

Para Fabricio Soler, sócio res-

ponsável pelo Departamento de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade 

do escritório Felsberg Advogados, 

são muitos os entraves nessas eta-

pas. “Insuficiência de recursos hu-

manos, tecnológicos e infraestru-

tura dos órgãos ambientais, a inob-

servância e morosidade nos pra-

zos, a recorrente judicialização por 

divergências técnicas e/ou subje-

tividade de interpretação, além da 

transferência de obrigações ao 

empreendedor de construir obras 

públicas e equipamentos de in-

fraestrutura que sabidamente de-

correm de omissão do poder pú-

blico e, por vezes, não tem qual-

quer relação com o impacto do 

empreendimento licenciado, são 

alguns pontos”, assinala.

Davi Bomtempo, da CNI, co-

menta que a dinâmica adotada 

não depende de um único órgão 

governamental e leva em conta 

A 
bola da vez já é um capítu-

lo antigo: o PL 3.729/2004 – 

Lei Geral de Licenciamen-

to Ambiental. Há 15 anos 

em pauta, passou por mo-

dificações, principalmente após 

os episódios em Mariana (2015) 

e Brumadinho (2019), ambos em 

Minas Gerais. Seu arcabouço le-

vanta questões sensíveis, como 

a dispensa às atividades rurais, 

condições especiais para obras 

de modernização de ferrovias, 

portos, rodovias, e autolicencia-

mento das empresas considera-

das de baixo risco ambiental.

Davi Bomtempo, gerente 

executivo de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade da Confedera-

ção Nacional da Indústria (CNI), 

explica que estão em andamen-

to discussões e audiências sobre 

o PL, coordenada pelo relator da 

proposta na Câmara, o deputa-

do Kim Kataguiri (DEM – SP), in-

clusive com a participação ativa 

da CNI. “Devido à lenta tramita-

ção, e à falta de consenso entre 

os interessados, em 2018 trami-

ta no Senado o PL 168, hoje em 

audiência pública”. O projeto ci-

dispensa de licença ambiental a determinados empreendimentos 

e serviços pode mudar dinâmica do setor industrial

“O MODELO TRIFÁSICO DEVERIA SE 
RESTRINGIR ÀS ATIVIDADES MAIS 

COMPLEXAS, ENQUANTO PROCEDIMENTOS 
SIMPLIFICADOS SERIAM A REGRA ”

Davi Bomtempo
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aspectos, físico, biótico, social e 

econômico, o que implica a par-

ticipação de inúmeras institui-

ções. Quanto às grandes obras, 

ele comenta, são submetidas a 

um rigor maior e estão sujeitas 

à elaboração de Estudo de Im-

pacto Ambiental e do respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental, 

cujo prazo máximo é de 12 me-

ses. “No entanto, a CNI constatou 

que a média a se obter uma licen-

ça aos empreendimentos hidrelé-

tricos licenciados pelo Ibama é de 

34 meses”, reforça o profissional, 

que acrescenta: “O modelo trifá-

sico deveria se restringir às ativi-

dades/empresas mais complexas, 

com prazo para expedição de cada 

licença, de modo que seria a exce-

ção, enquanto que procedimentos 

simplificados seriam a regra. Es-

se é um dos objetivos da Lei Ge-

ral do Licenciamento”.

Já Renato Paquet, CEO da 

Polen, frisa que o País tem “um 

dos conjuntos de regras mais 

abrangentes do mundo, porém 

a questão é como a lei atual es-

tá constituída”, reforça o em-

presário da startup do setor das 

cleantechs, atuante, desde 2017, 

na valoração de resíduos sólidos 

unificando empresas que querem 

vender resíduos com as que dese-

jam adquirir esses materiais. 

Ele explica que o tempo médio 

para um licenciamento pleno é de 

quatro anos, e acontece porque a 

responsabilidade é compartilha-

da entre empreendedor e analis-

ta ambiental. “Ambos respondem 

em caso de infração. O que pre-

cisamos é inverter a regra: ficar a 

cargo do empreendedor. Assim, o 

órgão ambiental passa as condi-

cionantes legais e o empreende-

dor cumpre e preenche uma au-

todeclaração. Aumenta-se a pu-

nição ao não-cumprimento das 

exigências e o fiscalizador ga-

nha mais velocidade. Resultado: 

maior celeridade dos processos e 

impacto direto na geração de em-

pregos”, afirma Paquet. 

Sobre o PL que tramita no 

Congresso, Paquet acha perti-

nente a flexibilização. “No entan-

to, acontece uma confusão gra-

ve quando falamos em flexibili-

zar e a opinião associa a afrouxar 

regras. Flexibilizamos o proces-

so e aumentamos a pena sobre o 

empreendedor que não cumpre o 

designado pelo corpo técnico do 

órgão ambiental. No que se re-

fere a flexibilizar, estamos falan-

do em ganhar tempo e qualidade, 

não uma coisa em detrimento da 

outra”, esclarece.

Fabricio Soler também não 

observa como flexibilização o PL, 

mas um aperfeiçoamento do mar-

co regulatório, que visa dar segu-

rança jurídica a partir de dispo-

sições legais e critérios mais ob-

jetivos e menos indeterminados. 

Poderão ser utilizados sistemas 

como bifásico, em fase única ou 

por adesão e compromisso, a de-

pender do órgão competente e das 

características e peculiaridades 

de cada atividade, serviço e em-
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Na lei atual, o prazo médio para empreendimentos 
hidrelétricos receberem licença pelo Ibama é de 34 meses

“NÃO OBSERVO O PROJETO DE LEI 
COMO FLEXIBILIZAÇÃO, MAS UM 
APERFEIÇOAMENTO DO MARCO 

REGULATÓRIO”
Fabricio Soler
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preendimento. Soler ainda des-

taca que com o PL será possível 

institucionalizar em âmbito fede-

ral a  Licença de Operação Cor-

retiva (LOC), na hipótese do li-

cenciamento voltado à regulari-

zação de atividades sem licença, 

a exemplo das instaladas quando 

sequer existia legislação ambien-

tal. “Outro destaque são as for-

mas de participação, por meio de 

consulta pública, subsídios técni-

cos, reuniões participativas, au-

diência pública ou consulta livre, 

prévia e informada”, aponta.

O PL, segundo Soler, também 

fixa prazos máximos de análise 

para emissão da licença, conta-

dos a partir da entrega do estu-

do, informações e documentos 

requeridos pelo órgão ambien-

tal, sendo oito meses para a LP, 

quando o estudo ambiental exigi-

do for o EIA – Estudo de Impacto 

Ambiental–, quatro meses para 

a LP, aos casos dos demais es-

tudos; três meses para a LI, LO 

e LOC; e, por fim, quatro meses 

para licenças pelo sistema bifási-

co em que não seja exigido o EIA.

Jorge Peron, gerente de Sus-

tentabilidade do sistema Firjan/

Senai/Sesi, pontua que as regras 

presentes no Rio de Janeiro, des-

de meados de 2017, passam por 

mudanças, em especial aos em-

preendimentos considerados de 

baixo impacto: “A tecnologia é 

uma grande aliada. Por meio de 

um aplicativo é feita essa ponte 

entre os órgãos ambientais e os 

empreendimentos, com upload 

das documentações exigidas, 

“INDEPENDENTE DOS RUMOS QUE A PL 
TERÁ, É PRECISO PENSAR EM NOVOS 

MECANISMOS DE DESBUROCRATIZAÇÃO”
Jorge Peron

Logística 
Reversa
A Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb) 
editou a Decisão de Diretoria 
(DD) nº 114/2019/P/C, que 
atualiza o procedimento 
para a incorporação da 
logística reversa no âmbito 
do licenciamento ambiental. 
A DD nº 114/2019 continua 
vinculando a comprovação 
da logística reversa ao 
licenciamento ambiental 
ordinário realizado pela 
Cetesb, conforme linhas 
de corte progressivas para 
os seguintes produtos e 
embalagens: óleo lubrificante, 
para a logística reversa do 
óleo lubrificante usado e 
contaminado (OLUC) e de 
suas embalagens plásticas; 
baterias automotivas; pilhas e 
baterias portáteis; lâmpadas 
fluorescentes, de vapor 
de sódio e mercúrio e luz 
mista; pneus, para logística 
reversa de pneus inservíveis; 
agrotóxicos, para a logística 
reversa de suas embalagens 
vazias; tintas imobiliárias, 
para a logística reversa 
de suas embalagens; óleo 
comestível; filtro de óleo 
lubrificante automotivo; 
produtos alimentícios, para 
a logística reversa de suas 
embalagens; bebidas, para 
a logística reversa de suas 
embalagens; entre outros.
A DD CETESB nº 114/2019 entra 
em vigor dia 24 de novembro.

mas sem deixar de lado as fisca-

lizações. Já nas de grande com-

plexidade e porte, estimulamos 

novas maneiras para agilidade e 

simplificação”, conta.

Sobre a Lei Geral de Licencia-

mento Ambiental, Peron concor-

da que, independentemente dos 

rumos que esse PL terá, é preci-

so pensar em novos mecanismos 

que desburocratizem e, ao mes-

mo tempo, tentem atender todos 

os panoramas. “É essencial que 

esteja alinhado com princípios e 

critérios de estados e municípios, 

que não gerem diversas interpre-

tações, que não se torne ainda 

mais complexo. E seja visto como 

um avanço também para o empre-

sariado internacional, não um im-

peditivo. Afinal, todos desejam in-

vestir em empreendimentos equi-

libradamente viáveis, isentos, ali-

nhados ao tripé social, ambiental 

e econômico, com previsibilida-

de e clareza no longo prazo. Que 

não seja um afugentador, mas um 

agregador”, contextualiza.

Peron arremata que recente-

mente a Firjan entregou ao go-

verno estadual o “Mapa do De-

senvolvimento do Estado do Rio 

de Janeiro 2016-2025”, documen-

to com propostas organizadas em 

cinco temas (Sistema Tributário, 

Mercado de Trabalho, Infraestru-

tura, Gestão e Políticas Públicas 

e Gestão Empresarial) que refle-

F
o

to
: 

R
e

n
at

a 
M

e
ll

o
/F

ir
ja

n

RMAI 141 - Foco - Licenciamento Ambiental.indd   27 11/13/19   2:56 PM



FOCO

28

fiscalizações presenciais detec-

tou-se que agiu de má-fé, perde-

-se a licença e é responsabilizada 

judicial e criminalmente”.

Em S ão Paulo,  Nel son 

Pereira dos Reis, diretor do 

Departamento de Desenvolvimento 

Sustentável da Federação das In-

dústrias do Estado (Fiesp), re-

lembra que o licenciamento vigo-

ra desde o final da década de 1970 

e “é natural ajustar e uma melhor 

ordenação de forma a maior obje-

tividade e clareza a todos os atores 

envolvidos”, expõe. 

Segundo levantamento feito 

pela entidade, em 2018 havia 555 

normas legais vigentes, conside-

rando leis, decretos, resoluções, 

deliberações, sendo 25% do mon-

tem estudos, mobilizações e arti-

culações da Federação com o po-

der público. Por usa vez, aplicou-

-se duas dessas propostas: a con-

cessão de benefício quando o em-

preendimento atende uma agenda 

de práticas a favor da sustentabili-

dade, como, por exemplo, o esfor-

ço em obter certificações voluntá-

rias (ISO 14.001) e, assim, pode-

-se ter uma extensão de prazo, e 

a autodeclaração, item que, inclu-

sive, está no texto do PL: “O em-

preendedor envia eletronicamen-

te os relatórios, e, por meio da in-

teligência do sistema,é concedi-

da a licença. Isso também vai ao 

encontro da presunção de boa-

-fé, ou seja, se a empresa decla-

ra que é de baixo risco, mas nas 

tante tem ressalvas quanto a sua 

aplicabilidade: normas supera-

das, em conflito com outras ou 

com a estrutura institucional vi-

gente e sem regulamentação. 

“Diante disso, fica evidente a inse-

gurança jurídica, gerando assime-

trias e descontrole, em especial 

ao se verificar que cerca de 30% 

do total de normas vigentes inci-

dem direta ou indiretamente sobre 

o licenciamento”, alerta Reis. Ele 

complementa que às empresas 

locais considerados de baixo, mé-

dio e alto potencial poluidor, foi de-

senvolvido, e disponibilizado pela 

Cetesb, o Sistema Eletrônico Sim-

plificado (Silis) e auto declaratório, 

implantado em 2006 para emissão 

de licenças ambientais de forma 

automática.

A Lei Federal Complementar 

n° 140/2011, determina que o li-

cenciamento ambiental de em-

preendimentos que provoquem 

impacto local é de competência 

dos municípios, por deliberação 

“ESPERA-SE QUE O NOVO MARCO 
LEGAL POSSA EVITAR A RENÚNCIA 
DE INVESTIMENTOS E CRIE NOVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS”

Nelson Pereira dos Reis

Há 15 anos em pauta, o PL 3.729/2004 passou por modificações, principalmente 
após os episódios nas cidades mineiras de Mariana (2015) e Brumadinho (2019)
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do Conselho Estadual de Meio 

Ambiente. Alguns deles, o que in-

clui a capital paulista, foram habi-

litados a licenciar atividades e em-

preendimentos de baixo, médio e 

alto impacto, porém, Reis afirma, 

sem disporem de uma infraestru-

tura adequada para ação: “O qua-

dro hoje é bastante confuso, em 

especial às empresas de médio 

e pequeno porte, que encontram 

enorme dificuldade e morosidade. 

Além disso, faltam critérios racio-

nalmente construídos para definir 

o que convém avaliar, do ponto de 

vista estratégico, dentro das reais 

condições às quais se encontra 

submetido o setor público”.

Para Reis, o PL é uma iniciati-

va importante do governo federal, 

na medida em que irá unificar as 

diversas normas, permitindo es-

tabelecer uma base que abrange 

e equilibra todas as esferas: “Es-

pera-se que o novo marco legal 

possa evitar a renúncia de inves-

timentos e criar efetivamente no-

vas oportunidades de negócios, 

aumentando nossa competitivi-

dade nos mercados interno e ex-

terno e alavancando o desenvolvi-

mento, mas garantindo também a 

manutenção da qualidade do meio 

ambiente”, salienta o executivo.

Como foi dito, o grande entra-

ve é burocrático e pode ser com-

provado em números. No estudo 

da CNI “Proposta da Indústria pa-

ra o aprimoramento do Licencia-

mento Ambiental” (2013) consta-

tou-se que o tempo a obter cada 

uma das licenças pode chegar a 

28 meses. “O prazo para finaliza-

“NO QUE SE REFERE A FLEXIBILIZAR, 
ESTAMOS FALANDO EM GANHAR TEMPO 

E QUALIDADE, NÃO UMA COISA EM 
DETRIMENTO DA OUTRA”

Renato Paquet

ção que dependa das três licen-

ças para operar pode demorar 

sete anos a ser concluído. Quan-

to aos prazos das licenças, a va-

lidade da LO, por exemplo, varia 

de um a oito anos”.

Outro documento mais recen-

te foi de 2018, “Propostas da In-

dústria para as Eleições”, entre-

gues aos presidenciáveis, e dis-

põe de sugestões para diversas 

áreas, dentre elas o Meio 

Ambiente. “Haverá a 

necessidade de se 

instituir uma sé-

rie de resolu-

ções de con-

selhos de meio 

ambiente, nos 

diversos entes 

federados. Tudo 

isso deve se ba-

sear em um gran-

de e longo proces-

so de participação social, a 

ser instituído para que as novas 

disposições sejam regulamen-

tadas”, sublinha o texto no item 

que trata da lei de licenciamento.

Davi Bomtempo, da CNI, clas-

sificou alguns pontos sobre a Lei 

Geral do Licenciamento, como o 

desenvolvimento de metodolo-

gias que conectem o diagnóstico 

socioeconômico com as medidas 

compensatórias ou mitigadoras, a 

integração de procedimentos ad-

ministrativos para a obtenção da li-

cença aos instrumentos de gestão 

de biodiversidade e recursos hídri-

cos, da autorização de supressão 

da vegetação e demais autoriza-

ções à proteção da fauna e flora, e 

o aprimoramento de mecanismos 

diferenciados de controle ambien-

tal para pequenos empreendedo-

res e aos de baixo impacto.

E apresenta soluções adota-

das por outros estados, enquan-

to não se dispõe dessa Lei:“Em 

Pernambuco, a imple-

mentação do licen-

ciamento eletrôni-

co; em São Pau-

lo e no Ceará, 

o licenciamen-

to autodeclara-

tório; na Bahia 

e Espírito San-

to, por adesão e 

compromisso; dis-

pensa online no Para-

ná, Maranhão, na Paraíba e 

em Goiás. Minas Gerais teve mui-

tos avanços: licenciamento conco-

mitante de licenças e ampliação de 

prazos de validade, além de tornar 

não vinculante as manifestações 

das demais autoridades envolvidas 

e ter estabelecido prazo à manifes-

tação dos órgãos intervenientes e 

capacitação dos municípios a atuar 

como órgão local do Sistema Na-

cional do Meio Ambiente (Sisna-

ma), o que reduz a quantidade de 

processos”, conclui Bomtempo. 
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mineração urbana mostra a riqueza dos metais 

nobres presentes nos resíduos eletroeletrônicos

A 
mineração urbana consis-

te em retirar os metais no-

bres utilizados em uma in-

finidade de aparelhos ele-

troeletrônicos, como com-

putadores, impressoras, telefo-

nes celulares, que são descarta-

dos em quantidade ilimitada todos 

os dias. Segundo relatório da Or-

ganização das Nações Unidas pa-

ra o Meio Ambiente (Unep), o rea-

proveitamento de uma tonelada de 

celulares renderia 3,5 kg de pra-

ta, 130 kg de cobre e 340 g de ou-

ro. A fabricação de boa parte de 

equipamentos eletrônicos utiliza 

matérias-primas preciosas co-

mo ouro, prata, chumbo, paládio, 

cobre e alumínio, que podem ser 

reaproveitadas na cadeia produti-

va. O processo tem custos compa-

ráveis aos da mineração virgem, 

mas com impacto incomparavel-

mente menor para o meio am-

biente, o que representa um dos 

melhores exemplos da importân-

cia da economia circular.

Recentemente foi realiza-

do no Brasil o primeiro Seminá-

rio Mineração Urbana e Economia 

Circular na Mineração, em Brasília 

(DF), promovido pelo Ministério de 

Por Cristiane Del Gaudio

“SÓ A REGIÃO SUDOESTE DO BRASIL 
CONCENTRA 56% DA GERAÇÃO DE REEE, 

O QUE FAVORECE A MINERAÇÃO URBANA”
Ademir Brescansin

Garimpo 
precioso

Minas e Energia (MME), com partici-

pação de várias entidades ligadas à 

tecnologia e ao empreendedorismo 

que envolve a exploração de metais 

nobres, resultante da reciclagem 

de equipamentos eletroeletrônicos 

(REEE). O evento teve a proposta de 

reunir esforços para regulamentar 

e desenvolver soluções tecnológicas 

para gestão de estratégias e solu-

ções sustentáveis. Embora esse ti-

po de reciclagem já ocorra há dé-

cadas na Europa, ainda é subesti-

mado no Brasil. A iniciativa marca 

os primeiros passos da organização 

do garimpo de potencial gigantesco, 

contido nas montanhas de resíduos 

eletrônicos descartadas diariamen-

te, aqui mesmo no País.

fonte de matéria-prima

A Green Eletron, gestora sem 

fins lucrativos para a logística re-

versa de eletroeletrônicos, incen-

tiva no Brasil as ações do WEEE 

Forum (Associação Europeia de 

Recuperação de Equipamentos 

Elétrico e Eletrônicos), organização 

que reúne diversas associações do 

tipo em todo o mundo. A entidade 

acompanha os levantamentos da 

ONU, pelos quais são estimados 

que com o descarte inadequado do 

lixo eletrônico até hoje, deixou-se 

de aproveitar aproximadamente 7% 

do ouro do mundo. O Brasil descar-

ta por ano cerca de 1,5 milhão de 

toneladas de lixo eletrônico, sendo 

o segundo maior produtor no con-

tinente americano. No mundo, está 

previsto que serão descartados 50 

milhões de toneladas em 2019 e es-

se número vai crescer 4% ao ano, 

segundo o WEEE Forum, quando 

apenas 20% é reciclado. 

As projeções dão conta de que, 

no Brasil, segundo a Universidade 
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Exportação eletroeletrônica
A fabricante de equipamentos Epson incentiva ações importantes para 
reciclagem e logística reversa. Levantamentos da empresa indicam que 
em 2018, foram recicladas mais de 68 toneladas de eletrônicos e 19 to-
neladas de cartuchos e bags de tinta. 
As placas eletrônicas sofrem banho de solda que faz a fixação do compo-
nente a placa. Nesta solda são identificados alguns componentes nobres 
como a prata e outros tipos de metais: 
estanho, cobre e índio. “Infelizmente, 
no Brasil não temos estrutura e tec-
nologias para atender a demanda da 
reciclagem de placas eletrônicas. Por 
isso, as recicladoras parceiras expor-
tam este material para Bélgica, Cin-
gapura, EUA e outros países”, decla-
ra Andreia Campbell, coordenadora 
Ambiental da Epson.

das Nações Unidas (UNU), se-

ria possível recuperar cerca de 

R$ 4 bilhões com a mineração 

urbana de quatro metais: cobre, 

alumínio, ouro e prata, presentes 

nos resíduos eletroeletrônicos ge-

rados em 2016. “A região sudoes-

te do País concentra 56% da gera-

ção dos resíduos de equipamentos 

eletroeletrônico em nível nacional, 

o que favorece a mineração urba-

na como fonte de matéria-prima”, 

salienta Ademir Brescansin, ge-

rente executivo da Green Eletron.

Na vanguarda

Enquanto a mineração urbana 

ainda é descoberta no Brasil, na 

Europa esse serviço é realizado 

desde o século passado. O apro-

veitamento dos metais preciosos 

(Precious Metals Refining) como 

prata, ouro, platina, rutênio e ro-

dium já acontece há décadas em 

países europeus. 

Referência nesse trabalho 

desde os anos 60, a empresa bel-

ga Umicore começou a receber 

sucata eletrônica para recupera-

ção dos metais, inclusive precio-

sos, acompanhando o aumento da 

produção desses equipamentos. A 

vanguarda da legislação europeia 

sobre reciclagem de REEE permi-

tiu impulsionar essa exploração. 

Atualmen-

te, a empresa 

atua no mun-

do todo on-

de aposta no 

crescimento do 

setor e projeta no-

vas instalações na ci-

dade de Americana (SP). 

“Nossas atividades com 

sucata eletrônica limitam-se à 

reciclagem das frações que contêm 

metais preciosos como ouro, pra-

ta e paládio. No entanto, também 

estamos recuperando metais co-

mo cobre, níquel, chumbo, antimô-

nio e outros metais importantes, ga-

rantindo a reutilização desses ma-

teriais de maneira infinita”, afirma 

Ricardo Rodrigues, gerente comer-

cial da Unidade de Recicláveis da 

Umicore para a América Latina.

A produção da Umicore pro-

cessa mais de 200 tipos de mate-

riais por ano e recupera mais de 17 

metais diferentes, com tecnologia 

e economia de escala, oferecen-

do serviços de refino para clien-

tes em todo o mundo. Recebem 

equipamentos complexos conten-

do metais como placas de circui-

to impresso, catalisadores auto-

motivos, catalisadores químicos, 

petroquímicos e outros resíduos. 

Nesse processamento, utilizam 

a tecnologia que combina piro-

metalurgia e hidrometalurgia. De 

olho na evolução desse mercado, 

a Umicore investiu em aumento de 

capacidade produtiva e processa 

atualmente mais de 400 mil tone-

ladas de materiais anualmente. 

Esses materiais nobres, recu-

perados com alto grau de pureza, 

podem ser aplicados na produção 

de uma nova placa de circuito im-

presso, catalisadores, químicos e 

petroquímicos, dentre outros pro-

dutos que necessitam de metais 

preciosos, metais base ou metais 

especiais em sua composição. 

O desenvolvimento desse mer-

cado no Brasil está em vias de ser 

ampliado, com a assinatura do 

Acordo Setorial, que vai viabilizar 

planos de logística reversa, manu-

fatura reversa e destinação ambien-

talmente correta dos materiais. 

Shutterstock
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Como extrair

Computadores, celulares, mo-

nitores, teclados, impressoras, câ-

meras fotográficas, aparelhos de 

som, TVs e fios são os principais 

equipamentos que contém metais 

nobres. Além destes, outros ele-

trodomésticos, telefones, carrega-

dores, baterias, lâmpadas eletrô-

nicas e pilhas também contém. As 

formas mais comuns de extração 

dos metais deles são Mecânica, 

quando ocorre a diminuição do ta-

manho do material e a fragmenta-

ção por britagem e moagem, pas-

sam por peneiras, classificadores 

mecânicos e ciclones, que classi-

ficam os materiais por granulome-

tria. Passam também por uma se-

paração por densidade magnética, 

para separação dos fragmentos 

magnéticos dos não magnéticos. 

Já a chamada reciclagem 

Química se dá pelo processo de 

hidrometalurgia, em que os me-

tais são extraídos através da li-

xiviação ou dissolução do mate-

rial em meio aquoso. É utilizada 

a chamada água-régia (compos-

ta por 75% de ácido clorídrico e 

25% de ácido nítrico) ou o ácido-

-sulfúrico para separar os mate-

riais desejados, obtendo-se fra-

ções pesadas (metais) e frações 

leves (plásticos e cerâmicos).

E o tratamento Térmico utiliza 

a pirometalurgia, que consiste em 

“RECICLAMOS FRAÇÕES DE SUCATA 
ELETRÔNICA QUE CONTÉM METAIS 
PRECIOSOS COMO OURO E PRATA”

Ricardo Rodrigues

ACORDO SETORIAL
 
A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) 
e a Green Eletron assinaram, em 31 de outubro, com o Ministério 
do Meio Ambiente, o Acordo Setorial para Logística Reversa de 
Produtos Eletroeletrônicos e seus Componentes em atendimento à 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10). Participaram da 
assinatura o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; o o secretário 
de Qualidade Ambiental do MMA, André França; o presidente da Abinee 
e da Green Eletron, Humberto Barbato e os gerentes da Green Eletron, 
Ademir Brescansin, e de Sustentabilidade da Abinee, Henrique Mendes.
Resultado de intensas e longas negociações entre o setor privado e o 
governo federal, o Acordo determina as metas a serem alcançadas para 
um sistema de logística reversa de eletroeletrônicos eficiente.
O objetivo do documento é regulamentar a implantação e 
operacionalização de um sistema de logística reversa para produtos 
eletroeletrônicos. Aguardado desde 2010, o Acordo Setorial deve 
alcançar, nos próximos anos, os 400 maiores municípios brasileiros e 
cinco mil pontos de coleta, atingindo 60% da população brasileira. 
Na avaliação da Abinee, o Acordo não apenas atende às exigências 
legais, como traz segurança jurídica às empresas, demonstrando o 
comprometimento do setor privado com os cidadãos, de maneira a 
propiciar uma forma eficiente de descarte dos produtos usados (lixo 
eletrônico) de maneira ambientalmente adequada. 
Mesmo antes da assinatura, a Green Eletron já havia iniciado, em 
2017, a implantação de sistema de logística reversa no Estado de São 
Paulo, com um Termo de Compromisso Estadual. Hoje, a gestora, que 
conta com 60 marcas associadas, já disponibiliza cerca de 70 coletores 
instalados em 31 cidades por meio de parcerias com grandes redes 
do comércio, instituições de ensino, praças públicas, além de realizar 
campanhas de coleta de eletroeletrônicos com alguns municípios.

converter os metais em diferentes 

estados de pureza ao passarem 

por altas temperaturas. 

Tem também a Eletrólise é o 

processo que refina os metais na 

eletrometalurgia, a partir de rea-

ções de oxirredução não espon-

tâneas. Nela, o metal que está no 

ânodo se dissolve sob forma de 

íons metálicos e depois é depo-

sitado no cátodo na forma pura.  

Por último, a Biometalurgia, que 

utiliza micro-organismos que in-

teragem com minerais, recupe-

rando metais a partir disto.

Projeto brasileiro

Em 2016 os estudantes de En-

genharia Química do Centro Uni-

versitário do Leste de Minas Gerais 

(Unileste), Filipe Almeida e Lúrima 

Faria, orientados pelos professores 

Leonardo Ramos Paes de Lima e Ri-

cardo França Furtado da Costa, ini-

ciaram uma pesquisa para recupe-F
o
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ração dos metais presentes nas pla-

cas de circuito impresso (PCis). 

O método prevê o reaproveita-

mento dos metais por meio de um 

processo denominado hidrometa-

lúrgico, que consiste, em linhas ge-

rais, na extração do minério moí-

do com solventes adequados, ob-

tendo-se rejeitos que poderão en-

tão ser tratados. A partir daí é fei-

ta a filtragem da solução e a preci-

pitação do metal por meio de uma 

concentração, aquecimento ou ele-

trólise. O primeiro metal a ser re-

cuperado é o ouro, e em seguida 

o cobre. E a grande vantagem do 

processo hidrometalúrgico sobre 

os demais é que ele não é tóxico.

Segundo professor Lima, 

o projeto de iniciação científi-

ca “Recuperação de ouro e co-

bre presentes em lixo eletrôni-

co” tem o diferencial de ser um 

processo menos impactante pa-

ra o meio ambiente, em compa-

ração com os métodos já existen-

tes, possibilitando a obtenção dos 

metais seletivamente. 

O processo para a separa-

ção dos materiais 

foi incentivado com 

a conquista do Prê-

mio Sustentabilidade 

Radix, oferecido pela 

empresa de engenha-

ria e software Radix. Contem-

plados com o valor de R$ 10 mil, foi 

possível dar continuidade ao pro-

jeto, com a compra de vários equi-

pamentos e utensílios importantes 

para a realização dos processos.

A pesquisa teve continuidade 

em 2017, com as alunas Débora 

de Sá, Fernanda Fontes e Larissa 

Oliveira, que desenvolveram um 

método para separação física dos 

materiais encontrados nas placas 

de circuito impresso, levando em 

conta a granulometria. A melhor 

separação física possibilitou a ob-

tenção dos metais de forma eco-

nomicamente mais viável e com 

menor quantidade de reagentes 

químicos. As alunas conseguiram 

separar os materiais nas classes 

de metais, polímeros e cerâmicas.

Alguns equipamentos tam-

bém foram construídos pelos 

alunos, para auxiliar no processo 

de separação e recuperação das 

frações, como é o caso do elutria-

dor (figura 1). O aparelho permi-

te fazer, a partir de uma corrente 

de ar seco e diferentes diâmetros 

para passagem do fluido, a sepa-

ração por densidade do material 

triturado, nas classes de metais, 

cerâmicas e polímeros.

Mais recentemente, em 2018, 

os alunos Alisson Raimundo e 

Paulline Carlos desenvolveram 

um método para separar especi-

ficamente o cobre obtido nas pla-

cas de circuito eletrônico. Com 

a realização de vários ensaios, 

conseguiram isolar o cobre do 

lixo eletrônico, na forma de cris-

tais de sulfato de cobre (figura 2).

A experiência resultou na rea-

ção de oxirredução, em que se 

obtém o cobre em forma metáli-

ca, mas também é possível usar 

nessa forma, em aulas práticas 

nos laboratórios.

O mesmo processo pode ser 

usado para recuperação e sepa-

ração de materiais de diferentes 

tipos de placas. Na fase atual do 

projeto, os alunos Paulo Silva e 

Luís Fagundes estão calculando 

os custos e o retorno que o pro-

jeto pode ter, incluindo cálculos 

de tempo de cada equipamento 

gasto por quantidade adicionada 

e, assim, conhecer o gasto ener-

gético do com a experiência. Figura 1: elutriador Figura 2: cristal de sulfato de cobre 
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O 
Mapa Estratégico da In-

dústria 2018-2022 da Con-

federação Nacional da In-

dústria (CNI), define a eco-

nomia circular como uma 

grande oportunidade para o uso 

mais eficiente dos recursos e, até 

mesmo, aumento da competitivi-

dade da indústria brasileira. Um 

dos desafios, por exemplo, seria 

mostrar para a sociedade como 

os resíduos possuem grande va-

lor de mercado por meio da reci-

clagem e da geração de energia.

A proposta de reutilização 

constante de recursos provo-

ca uma redefinição de valores e 

mantém o valor dos materiais e 

Impulso 
para inovar

produtos por mais tempo. Com is-

so, produtos são vistos como ser-

viços e consumidores como usuá-

rios. Tudo com a total reconstru-

ção do capital natural e social. 

Trata-se de uma mudança no sis-

tema econômico que desconecta o 

crescimento produtivo da explora-

ção de recursos, ou seja, um novo 

cenário que redefine o design de 

produtos, avalia o ciclo de mate-

riais e valoriza os resíduos, esti-

mulando a inovação, a criatividade 

e uma nova economia mais posi-

tiva e restauradora. Um exemplo 

prático é de uma fábrica de refri-

gerantes que reutiliza suas gar-

rafas de vidro, derretendo e fabri-

cando novas garrafas em um pro-

cesso circular e constante.

Se comparamos a economia 

circular com outras linhas de 

pensamento de sustentabilidade, 

percebemos que o diferencial es-

tá no foco dos negócios, ou seja, a 

economia circular permeia o pró-

prio empreendedorismo. Assim, 

ele consiste, na verdade, em criar 

novos modelos produtivos que ga-

rantirão que as empresas se per-

petuem de forma mais concreta.

Segundo Lucy Carvalho, geren-

te comercial no Grupo Solví, a em-

presa ajuda a entendermos esse 

importante conceito por meio de 

três perguntas e respostas: 
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1. As companhias estão pre-
paradas para esse realinha-
mento de valores proposto pe-
la economia circular? 
O sistema econômico atual é 

baseado em um processo pro-

dutivo linear, onde recursos são 

retirados do meio ambiente, 

produtos são produzidos, con-

sumidos e jogados fora em um 

espaço de tempo muito curto. 

Novos produtos são lançados a 

cada dia, aumentando a compe-

titividade do mercado e a pres-

são sobre os recursos naturais. 

A tecnologia digital cria novas 

plataformas para os consumi-

dores aprenderem mais sobre 

os produtos e provoca uma mu-

dança nos hábitos de consumo.

Também o aumento dos cus-

tos da extração de matérias-

-primas e volatilidade de pre-

ços trazem riscos econômicos 

e de suprimento, fazendo com 

que empresas e governo reava-

liem o modelo econômico exis-

tente. O olhar somente na efi-

ciência do processo não é mais 

suficiente para garantir a so-

brevivência do negócio. E na-

da vai mudar a natureza finita 

dos recursos naturais. Um novo 

modelo se faz necessário.

2. E qual é o papel das empre-
sas do setor de resíduos den-
tro desse contexto?
Nesse cenário, as empresas de 

resíduos se posicionam como 

provedora de produtos, servi-

ços e soluções para as organi-

zações, para as pessoas e pa-

ra a própria sociedade. As com-

panhias desse segmento serão, 

na verdade, as maiores forne-

cedoras de novas matérias-pri-

mas para todo o setor produti-

vo, a partir do reaproveitamen-

to total dos resíduos que mane-

jam. Trata-se, no fundo, de uma 

grande mudança no modelo de 

negócios, passando de presta-

dores de serviços para desen-

volvedores de produtos e so-

luções para toda a cadeia ver-

de produtiva. Provavelmente, a 

transformação para a econo-

mia circular será puxada pelas 

empresas do setor de resíduos.

3. Dentro do atual cenário de 
queda da atividade econômi-
ca no Brasil, como as empre-
sas podem investir na econo-
mia circular?
Trata-se, na verdade, de uma 

questão de sobrevivência. O 

cenário de crise traz consi-

go um momento de reflexão e 

uma oportunidade de mudan-

ça. O primeiro passo é a cons-

cientização. É preciso entender 

que uma empresa sustentável 

é aquela que gera valor para a 

sociedade, com visão de futu-

ro, de modo a garantir a pere-

nidade dos negócios. A econo-

mia circular reduz riscos e cus-

tos no fornecimento de maté-

rias-primas, aumenta o poten-

cial de inovação e dá uma van-

tagem competitiva para as in-

dústrias. Também garante me-

lhor proximidade e relaciona-

mento com os consumidores, 

gera empregos e novos mer-

cados, mitiga os impactos das 

mudanças climáticas e melho-

ra a qualidade de vida.

Metais preciosos

Lucy informa que o desenvolvi-

mento do trabalho com base nes-

sas constatações trouxe bons re-

sultados, por exemplo, na área de 

metais preciosos recuperados. “Em 

2018, a tecnologia ‘logística reversa 

- sucata eletrônica e catalisadores 

automotivos’ das Unidades de Valo-

rização Sustentável (UVS) Essencis 

Caieiras, São José dos Campos, Be-

tim, Magé e Curitiba, contribuíram 

para o retorno de um grande volu-

me de matéria-prima para a indús-

tria, totalizando mais de 860 tonela-

das de sucata eletrônica – contando 

com uma grande presença de me-

tais preciosos”, conta.

De acordo com dados levanta-

dos em 2016, o Brasil gerou cerca 

de 1,5 milhões de toneladas bru-

ta de lixo eletrônico. Segundo en-

tidades do setor, boa parte des-

te volume não foi reciclado e tem 

destinação inadequada, indo para 

lixões a céu aberto, contaminan-

do não só o meio ambiente como 

a saúde da população. “Incentivar 

a economia circular para destina-

ção correta do lixo eletrônico é a 

meta das UVS que atuam neste 

segmento”, conclui Lucy. 

“PARA REDIRECIONAR O MERCADO 
PRECISAMOS ENTENDER COMO FUNCIONA 

O CONCEITO DA ECONOMIA CIRCULAR”
   Lucy Carvalho
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Especialistas debatem potencial do uso do biogás 

e biometano em regiões do interior brasileiro 

ra do Biogás (Abiogás) e organi-

zado pela consultoria Datagro, em 

São Paulo. Esta edição, que reu-

niu cerca de 360 representantes 

de todos os setores da cadeia de 

produção, aproveitamento e bene-

ficiamento do segmento, teve co-

mo objetivo discutir as oportuni-

dades que o novo mercado do gás 

traz para o biogás e as barreiras 

impostas pela regulamentação da 

Geração Distribuída, além de in-

centivar momentos de networking 

e troca de conhecimento.

F
onte promissora na transi-

ção energética, o biogás ga-

nha um novo impulso com 

as mudanças previstas na 

legislação do gás. A abertu-

ra do mercado favorece sua pro-

dução em regiões do interior do 

País desprovidas de gasodutos, 

cumprindo papel complementar 

ao do gás natural. O cenário pro-

missor foi apresentado durante o 

VI Fórum do Biogás, nos dias 31 

de outubro e 1 de novembro, pro-

movido pela Associação Brasilei-

Alessandro Gardemann, presi-

dente da Abiogás, citou o progra-

ma federal Gás para Aquecer, co-

mo um indicador de que a indús-

tria do biogás pode ajudar esse 

projeto a expandir em todo o País. 

Ele ressaltou que o uso do insu-

mo está crescendo no mundo, com 

forte presença nos Estados Uni-

dos, Ásia, China, além de setores 

como o de transporte pesado e na 

geração de ponta. “O Brasil cami-

nha para criar a sua indústria, só 

que, a nosso ver, falta uma perna 

Novo mercado 
do gás
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neste novo programa do governo 

para impulsionar seu desenvolvi-

mento. Por exemplo, o interior do 

Brasil não tem gás, a malha é re-

duzida, e, neste contexto, o biogás 

é a solução. Os dois não são con-

correntes, por isso quanto mais 

biogás tivermos, mais gás natu-

ral vamos vender”, afirmou.

Segundo Gardemann, a matriz 

elétrica brasileira está expandido 

de forma competitiva, mas base-

ada em energia elétrica intermi-

tente, quando o País está cerca-

do por gás natural, com produção 

na Bolívia, Argentina, do pré-sal, e 

estados como Sergipe e Amazonas,  

mas conta com uma malha de ape-

nas nove mil quilômetros de trans-

porte, do tamanho da Holanda, e 

40 mil quilômetros de distribuição, 

o que corresponde, em proporção, 

a apenas 1% da malha dos Estados 

Unidos, o que dificulta que chegue 

ao interior do País. “Já o biogás pode 

ser produzido em todas as regiões 

centrais e, ainda, apresenta vanta-

gens de ser um combustível carbo-

no neutro, é uma fonte armazenável, 

despachável, com geração descen-

tralizada, e, principalmente, apre-

senta a externalidade ambiental por 

reduzir as emissões, bem como é 

um redutor de custos. São vanta-

gens que fazem com que o biogás 

seja extremamente complementar 

ao gás natural”, especificou.

A fim de acelerar o poten-

cial deste mercado, Miguel Ivan 

Lacerda de Oliveira, diretor do De-

partamento de Combustíveis Re-

nováveis do Ministério de Minas e 

Energia (MME), confirmou que o 

órgão planeja lançar um programa 

para promover a produção de bio-

gás nas regiões centrais do Brasil. 

Pesquisador da Embrapa, 

Miguel Ivan foi um dos mentores 

do RenovaBio - Política Nacio-

nal de Biocombustíveis, instituí-

da pela Lei 13.576/2017, que esta-

belece metas nacionais anuais de 

descarbonização para o setor de 

“TEMOS MUITO O QUE DESBRAVAR. 
MENOS DE 1% DO POTENCIAL DO BIOGÁS 

É EXPLORADO NO BRASIL”
Alessandro Gardemann

Profissionais dos setores público e privado mostraram experiências em prol 
da eficiência energética a partir do uso do biogás em diversas regiões do País
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combustíveis, de forma a incen-

tivar o aumento da produção e da 

participação de biocombustíveis 

na matriz energética de transpor-

tes nacional. Ele anunciou no Fó-

rum a ideia, discutida com o pre-

sidente da Abiogás, de criar um 

programa específico para o pro-

duto, que seria uma junção do Re-

novaBio com o Novo Mercado de 

Gás. “Vamos criar o Gás Brasil, 

porque, para a região central do 

País, a solução é o biogás, e so-

bra biomassa para a produção. 

No RenovaBio, a pegada de car-

bono da biomassa é uma das me-

lhores. A grande distribuição do 

Brasil real, do interior, onde não 

tem a construção de midstream, 

vai ser o biogás”, apontou.

Em seguida, Rivaldo Morei-

ra Neto, diretor executivo da Gas 

Energy, complementou as infor-

mações feitar pelo presidente da 

Abiogás na abertura.  Segundo 

ele, o trabalho em prol do uso do 

gás ajudou a destravar uma agen-

da de mais de 20 anos e mostrou 

todo a capacidade que o Brasil 

tem de produção do insumo e ge-

ração de riqueza. “Hoje, temos um 

ambiente de negócios que propicia 

transações privadas de gás e, cer-

tamente, o biogás entra como uma 

variável-chave muito interessan-

te para esse mercado”, destacou.

Moreira Neto relatou os cami-

nhos percorridos até o momento, 

falou sobre as demandas atreladas 

ao pré-sal, como a construção de 

grandes gasodutos e sua interliga-

ção com o biometano. “O Brasil es-

tá diante de uma transformação to-

tal sobre o uso de petróleo e gás. O 

pré-sal é a locomotiva que está em-

purrando esse mercado”, discorreu 

o executivo, que apresentou ainda 

as oportunidades econômicas, tec-

nológicas e competitivas que serão 

movimentadas a partir da explora-

ção dessa reserva petrolífera.

O tema foi desdobrado no pri-

meiro painel do dia, que tratou 

da “Promoção da Concorrência: 

o biogás como fonte complemen-

tar de gás”, mediado por Gabriel 

Kropsch, vice-presidente da Abio-

gás, e contou com as participa-

ções de Alexandre F. Schoubeck, 

gerente de Marketing da GasBra-

siliano; Flávia Porto Costa, coor-

denadora de Saneamento e Bio-

gás na Secretaria de Desenvolvi-

mento Econômico, Emprego e Re-

lações Internacionais do Gover-

no do Rio de Janeiro;  Sandoval 

de Araújo Feitosa Neto, diretor 

da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel); e Hugo Santana 

de Figueirêdo Júnior, presiden-

te da Companhia de Gás do Cea-

rá (Cegás), que deu detalhes so-

bre o uso do gás natural renovável 

(GNR) na sua rede de gasodutos. 

“A integração com o setor elé-

trico: o biogás como fonte despa-

chável, descentralizada, descar-

bonizada e competitiva” foi o te-

ma do segundo painel. Os espe-

cialistas mostraram a revisão so-

bre a regulamentação da gera-

ção distribuída (Resolução 482), 

em consulta pública aberta pe-

la Aneel. O tema foi amplamente 

debatido pelos palestrantes, que 

consideram a medida uma ame-

aça à expansão do biogás. 

O segundo dia do Fórum foi 

reservado às discussões sobre o 

futuro do biogás. 

Fazendo uma retrospectiva do 

fórum desde sua primeira edição, 

Gardemann considera que houve 

uma evolução relevante. “Hoje, o 

biogás tem um campo fértil para 

expandir no Brasil”, disse. 

Figueirêdo, da 
Cegás, apresentou as 
vantagens econômicas 
e ambientais do projeto 
que utiliza Gás Natural 
Renovável, no Ceará
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GÁS NATURAL RENOVÁVEL 
Um dos destaques no VI Fórum do Biogás foi o case da Companhia 
de Gás do Ceará (Cegás), considerada a primeira e única 
distribuidora brasileira a injetar gás natural renovável (GNR) 
na sua rede de gasodutos, com um volume de 75 mil m3 diários. 
A companhia tem um dos maiores percentuais do mundo de 
participação de GNR no volume de gás distribuído, cerca de 15%. 
Em países como a França e o Japão, este índice é inferior a 5%.
O case foi apresentado por Hugo Figueirêdo, presidente da Cegás. 
De acordo com ele, em abril de 2018, através de uma aliança 
entre os setores público e privado, o Ceará inaugurou, no Aterro 
Sanitário Municipal Oeste de Caucaia (Asmoc), o Gasoduto, a Estação de Transferência e a Planta de Produção 
de Gás Natural Renovável, empreendimentos realizados por meio da parceria entre a Cegás, as prefeituras de 
Fortaleza e Caucaia, e a empresa Gás Natural Renovável Fortaleza.
Em termos de investimentos, projeto exigiu mais de R$ 23 milhões para a construção da estação de transferência 
e do gasoduto para integrar a rede de distribuição. Além disso, o parceiro da Cegás, a Gás Natural Renovável, 
investiu mais de R$ 100 milhões para instalar os dutos de coleta do biogás no aterro e na planta de purificação do 
insumo para convertê-lo em gás renovável. “Estão previstos investimentos adicionais para expansão do projeto 
visando atender novos clientes e municípios”, salienta Hugo.
Segundo Figueirêdo, a experiência mostra que a produção de GNR é vantajosa e viável economicamente. “A 
estação de transferência e o gasoduto de 23 km foram construídos pela Cegás, que faz a distribuição do GNR 
proveniente do aterro sanitário da Região Metropolitana de Fortaleza para indústrias, veículos, comércio e 
residências da rede de clientes da empresa”, comentou.
O maior apelo deste projeto é a sustentabilidade. O executivo complementa que os empreendimentos e indústrias 
que usam o GNR, como hotéis, restaurantes, fábricas alimentícias e de bebidas, contam com a chancela de uma 
certificação de sustentabilidade concedido pela Cegás. 
Ele destaca que o biogás tem o grande mérito de ser uma energia mais limpa e que contribui efetivamente para 
termos um planeta e uma vida urbana mais sustentável. Além do uso do GNR para diversos fins, no Ceará está 
sendo possível evitar que mais de 610 toneladas de CO

2
 sejam lançadas na atmosfera anualmente. “É um exemplo  

prático de economia circular”, concluiu.
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Ele destaca as áreas de resídu-

os de saneamento, industrial, su-

croenergético, entre outros. “Te-

mos muito o que desbravar. Me-

nos de 1% do potencial  do biogás 

é explorado no País”, exemplifica.

Como o biogás se encaixa no 

mundo do gás foi o tema central 

do fórum este ano, pois a entida-

de considerou importante debater 

sobre a questão. Gardemann as-

segura que o Brasil vai precisar de 

gás, por isso é importante a dis-

ponibilização dessa energia não 

intermitente, firme, produzida na 

base e despachável, para isso, o 

ideal é que seja feita de maneira 

renovável, centralizado, perto dos 

locais de produções. “Estimamos 

um grande volume de gás entran-

do pelo pré-sal, pela Argentina, 

Bolívia, Amazônia, Sergipe, mas o 

centro do Brasil, que cresce con-

tinuamente, onde tem potencial e 

está o desenvolvimento latente do 

País, não temos oferta de gás, por 

isso, acreditamos que o biogás su-

pre essa demanda”, explica. 

Para isso acontecer, vamos 

precisar investir em infraestrutu-

ra para a canalização, além de pe-

quenos projetos descentralizados 

para garantir uma rede local que 

possa atender os clientes dessas 

regiões. “Assim, vamos criar uma 

malha descentralizada e com vo-

lume de produção efetiva”, explica.

Para o futuro, o objetivo da 

Abiogás é atingir a meta de pro-

duzir 30 milhões de m3 de biogás 

por dia, mais do que é produzi-

do na Bolívia, e o que representa 

40% do consumo nacional do ál-

cool, mas que é somente 25% do 

potencial do mercado atual. “Isso 

significa que existe uma perspec-

tiva de crescimento expressivo da 

cadeia que perfaz essa indústria 

com a oferta do gás no mercado. 

Esperamos atingir essa meta até 

2030”, informa Gardemann. 
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O 
setor energético mundial passa por importantes transformações, 

com o advento de novas tecnologias e crescente preocupação com 

o aquecimento global. A transição energética é um amplo movimen-

to internacional que tem repensado a forma de gerar e consumir 

energia e eletricidade, com profundas mudanças no setor elétrico 

e implicações políticas, econômicas e sociais para a humanidade.

As redes elétricas, inteligentes - Smart Grids -  já em teste em 

diferentes regiões do Brasil, permitirão uma gestão mais eficien-

te da distribuição e do consumo de energia elétrica. A crescente 

digitalização das redes permitirá a intensiva aplicação do concei-

to de “resposta à demanda”, no qual os consumidores poderão interagir 

com a rede, de forma a ajustar o seu consumo às condições do sistema 

elétrico, reduzindo o consumo em momentos de alta demanda nacional.

O armazenamento de energia elétrica terá novo papel neste cenário, 

contribuindo de maneira decisiva para uma matriz mais equilibrada e re-

siliente, com novos serviços e benefícios para geradores, distribuidores, 

transmissores e consumidores. Potencializado pela evolução dos veícu-

los elétricos, os custos do armazenamento diminuirão de forma signifi-

cativa nos próximos anos.

A descarbonização, termo amplamente utilizado no mundo, sinaliza o 

esforço global em buscar fontes de geração de energia elétrica mais lim-

pas e sustentáveis, com menores emissões de poluentes e gases de efeito 

estufa. Este movimento já traz importantes consequências tecnológicas e 

econômicas, com reduções nas emissões e nos impactos ao meio ambiente.

 Embora a matriz elétrica brasileira seja predominantemente renová-

vel, com forte base hidrelétrica, a ampliação da capacidade de geração 

se dará com importante contribuição da fonte eólica e, em especial, da 

fonte solar fotovoltaica. A Associação Brasileira de Energia Solar Foto-

voltaica (Absolar), tem trabalhado intensamente para catalisar este pro-

cesso de transição energética, construindo uma visão de forte protago-

nismo para a geração de eletricidade a partir do sol, junto aos consumi-

dores e em grandes projetos.

A descentralização representa outro importante movimento, com a 

geração de energia elétrica cada vez mais próxima, ou até mesmo junto, 

das unidades consumidoras. A GD, geração distribuída a partir de fon-

tes renováveis, possui papel fundamental na ampliação das fontes re-

Márcio Takata, Rodrigo Sauaia, Ronaldo Koloszuk

TRANSIÇÃO 
ENERGÉTICA AVANÇA

Descarbonizar, 
digitalizar e 

descentralizar 
a gestão de 

energia incentiva 
a criação de 

novos modelos de 
negócios
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nováveis mundo afora, agregando inúmeros benefícios econômicos (redução 

de custos e aumento da competitividade), sociais (geração de empregos e au-

mento da renda), ambientais (redução de emissões e poluentes e economia 

de água), energéticos (redução de perdas e postergação de investimentos em 

geração, transmissão e distribuição) e estratégicos (diversificação da matriz 

elétrica nacional, aumento da segurança de suprimento, aumento da resiliên-

cia e redução de riscos) às sociedades.

No Brasil, dadas as condições favoráveis de mercado e o excelente recur-

so solar disponível em todas as regiões do País, a fonte solar fotovoltaica é 

responsável por mais de 99,6% de todos os sistemas na modalidade de GD.

 

 A criação de um marco legal e regulatório que incentive o desenvolvimen-

to da matriz elétrica nacional de forma a entregar mais valor agregado ao 

consumidor final. Para isso, é necessária a estruturação de regras claras, 

previsíveis e sólidas que proporcionem os sinais econômicos adequados pa-

ra incentivar a incorporação destas novas tecnologias e a atração de inves-

timentos privados ao País.

 

 A combinação da descarbonização, digitalização e descentralização (3D’s) 

tem incentivado a criação de novos modelos de negócio e um significativo re-

posicionamento dos empreendedores e de suas estratégias de crescimento.

A digitalização e o crescente empoderamento do consumidor requerem a 

criação de negócios competitivos na captação de clientes e na prestação de 

serviços a um custo cada vez mais acessível. Neste sentido, a tecnologia de 

informação, Big Data e outras tecnologias baseadas na Inter-

net e inteligência artificial terão destaque.

 

A GD já proporciona dezenas de milhares de 

empregos no Brasil, e o avanço de novas tec-

nologias, como o armazenamento de energia 

elétrica, poderá ser um importante cataliza-

dor para novas oportunidades.

E você, está preparado para as trans-

formações do futuro? 
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Aplicar ações integradas, em interface com as metas do 

ODS 6, melhora gestão hídrica em nível nacional

A
ssegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água 

e saneamento para todos é 

uma das metas do ODS 6, 

que compõem os 17 Obje-

tivos do Desenvolvimento Susten-

tável, instituídos pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) e devem 

ser implementados por todos os 

países até 2030. Ações pontuais 

de empresas e entidades setoriais 

mostram que é possível atingir as 

metas, principalmente com o com-

partilhamento de experiências, 

inovações tecnológicas, transpa-

rência e participação da sociedade.

No Brasil, onde convivemos 

com tantos contrastes socioe-

conômicos, vale refletir se te-

mos condições de trilhar o cami-

nho certo para atingir essa meta 

no prazo estipulado. Patrícia Mo-

reno, coordenadora do GT Sanea-

mento e Recursos Hídricos da As-

sociação Brasileira dos Profissio-

nais de Sustentabilidade (Abraps), 

destaca que atingir a meta do ODS 

6 nos próximos 10 anos é um desa-

fio global  e complexo. “Se formos 

observar, ele se relaciona com to-

dos os outros ODS como drenagem 

urbana, inundações, mudança do 

Compromisso 
para 2030

ÁGUA

“O PODER PÚBLICO TEM PAPEL CENTRAL 
PARA GARANTIR QUE AS METAS 
DO ODS 6 SEJAM EFETIVADAS ”

Patrícia Moreno

clima, vida na água, segurança hí-

drica e alimentar, vida nas cida-

des, educação, por exemplo. Para 

alcançar a meta devemos atingir os 

objetivos que dependem de dados 

e informações, diagnósticos da si-

tuação atual e os indicadores per-

mitem nortear as ações”, explica. 

No Brasil, Patrícia destaca que 

temos o Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), como o 

órgão responsável por desenvolver, 

implementar e divulgar um quadro 

de indicadores para esse acompa-

nhamento da Agenda 2030. “Até o 

momento, dos 12 indicadores das 

metas, somente três estão finaliza-

dos, o restante ainda está em ela-

boração, levando em consideração 

o tempo que temos, ainda não es-

Metas do ODS 6 vão ajudar na universalização do saneamento
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tamos trilhando o caminho corre-

to para atingir essa meta”, atenta. 

Ela comunica que a Agência Na-

cional das Águas (ANA), está con-

tribuindo para o monitoramento 

das metas e uma das recomen-

dações iniciais é a melhoria nos 

arranjos institucionais, técnicos, 

legais e econômicos para imple-

mentação das metas 6.1 e 6.2.

Entre as medidas que são im-

portantes para o aperfeiçoamento 

da gestão da água e do saneamen-

to para a implementação efetiva do 

ODS 6 no País, Patrícia conside-

ra que estão na capacitação técni-

ca dos gestores e técnicos dos ór-

gãos públicos. Conforme ela, mui-

tos não entendem a questão do sa-

neamento, muito menos da ODS 6, 

essa falta de conhecimento gera a 

ausência ou pouca efetividade de 

planejamentos setoriais de longo 

prazo que consideram a água e a 

sua qualidade como condição li-

mitante, sendo este um elemen-

to fundamental para a gestão do 

recurso em seus usos múltiplos, 

idem para a coleta e tratamento de 

esgotos. “Não observo, pelo me-

nos na região sudeste, a adesão 

do governo e parte dos dirigentes 

à boa gestão da água como um 

dos elementos estruturantes do 

desenvolvimento socioeconômico 

em bases sustentáveis”, ressalta.

Em relação a universalização 

do saneamento, a aplicação do 

ODS 6 pode ajudar na melhoria 

dessa questão e formar uma in-

terface que traga resultados po-

sitivos para toda a sociedade. “A 

Meta 6.2 visa exatamente isso, a 

universalização do saneamento, 

assegurando o afastamento do 

contato humano, bem como, tra-

tamento dos esgotos domésticos, 

por meio de instalações adequa-

das que proporcionem hábitos de 

higiene à população, entre outras 

melhorias. Nos últimos 10 anos, a 

cobertura dos serviços de sanea-

mento evoluiu significativamente, 

no entanto, o déficit absoluto das 

carências em saneamento básico 

pouco se alterou, conforme o rela-

tório da ANA sobre ODS 6 e dados 

do Instituto Trata Brasil”, aponta. 

Esses dados, conforme Patrícia, 

mostram que a parcela da popula-

ção brasileira que utilizava servi-

ços de esgotamento sanitário ge-

ridos de forma segura (afastamen-

to, nem sempre ocorre o tratamen-

to) ficou em 63,5% em 2016.  Para 

ela, embora se observe uma me-

Aperfeiçoar a gestão da água e o tratamento de efluentes é um ponto importante para atender as metas do ODS 6
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lhoria relativa nos indicadores que 

mensuram o acesso aos serviços, 

o número de domicílios sem aces-

so ao abastecimento de água e ao 

esgotamento sanitário tem manti-

do relativa estabilidade, evidencian-

do que a política pública de sanea-

mento não tem conseguido acom-

panhar o ritmo de crescimento, ur-

banização e formação dos assenta-

mentos precários no País. “O poder 

público tem papel central para ga-

rantir que as metas do ODS 6 sejam 

efetivadas”, pontua a especialista.

Segundo Patrícia, a educação 

ambiental é uma importante fer-

ramenta socioambiental, portan-

to, considera que o ODS 6 pode 

nortear várias ações. “Para mim, 

o maior desafio é conscientizar as 

pessoas da necessidade de cobrar 

o saneamento dos gestores pú-

blicos, muitos cobram o asfalto, a 

energia elétrica, postos de saúde, 

educação, mas não vejo essa co-

brança para o saneamento. Como 

solução, eu destaco as iniciativas 

da sociedade civil organizada que 

têm efetivado projetos nessa área 

seja através de atividades ou de di-

vulgação de informações”, salienta. 

Para Márcio Gonçalves, pre-

sidente da Associação Brasilei-

ra de Engenharia Sanitária e Am-

biental (Abes-SP), temos condi-

ções de trilhar o caminho certo 

para atingir as metas do ODS 6 

em 2030. Segundo ele, o aperfei-

çoamento da gestão da água es-

tá, principalmente, na melhoria da 

gestão dos recursos hídricos por 

parte das agências reguladoras, 

empresas de controle de poluição 

ambiental e operadoras de siste-

mas de operação de água e esgo-

to. “Lembro que em muitos luga-

res do Brasil ainda existe confli-

to pelo uso da água para diversas 

aplicações, por exemplo, na gera-

ção de energia e uso para abaste-

cimento público”, frisa.

A universalização do saneamen-

to é um grande desafio nacional e 

muito ligado ao desenvolvimento 

de políticas públicas, além de que 

requer um diálogo transparente 

e ações práticas e efetivas de to-

dos os atores envolvidos. “Se todos 

perseguirem o ODS 6 com ações e 

metas claras, construídas de for-

ma que a sua execução seja garan-

tida nas mais diversas estruturas e 

de forma transversal teremos re-

sultado, pois não adianta  ter pla-

nejamento, sem recursos financei-

ros e humanos; ou recursos sem 

planos exequíveis e que tenham, na 

sua construção, a  realidade brasi-

leira, pois a solução para algumas 

regiões não são necessariamente a 

mesma para outras”, avalia.

Em prol do progresso do ODS 

6, Gonçalves destaca que a Abes 

possui várias câmaras técnicas 

relacionadas ao tema, as quais 

realizam cursos, reuniões de 

grupos de melhoria, seminários, 

desenvolvimento e lançamento 

de materiais didáticos. Ele con-

clui que as perspectivas da Abes 

em torno do desenvolvimento do 

ODS 6 é de que possamos avan-

çar na gestão dos recursos hídri-

cos mais efetivamente, pois a so-

ciedade brasileira aguarda este 

avanço há muito tempo.

Na opinião de Luciomar Santos 

Werneck, diretor técnico da Asso-

ciação dos Engenheiros da Sabesp 

(AESabesp), mesmo com o foco no 

ODS 6, é muito importante enten-

der que os ‘17 Objetivos de Desen-

volvimento Sustentável e 169 me-

tas’ são integrados e indivisíveis, 

e equilibram as três dimensões 

do desenvolvimento sustentável: a 

econômica, a social e a ambiental.

Além disso, ele destaca que é 

necessário entender que as ações 

do ODS 6 devem ser compromissos 

de todos: estados, municípios, so-

ciedade civil e a própria população. 

“ESTAMOS NO CAMINHO CERTO. SE TODOS 
TOMAREM SUAS RESPONSABILIDADES 

É POSSÍVEL ATINGIR AS METAS”
Luciomar Santos Werneck 

“COM O ODS 6, A SOCIEDADE BRASILEIRA 
AGUARDA QUE AVANCEMOS MAIS AINDA 
NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS”

Márcio Gonçalves
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“Se todos tomarem suas responsa-

bilidades como ponto vital, não pen-

sando nos benefícios para hoje, mas 

para as gerações de 2030 em diante, 

é possível atingir a meta”, considera. 

De acordo com ele, para o aper-

feiçoamento da gestão da água e 

do saneamento para a implemen-

tação efetiva do ODS 6 no Estado 

de São Paulo, a Aesabesp acredita 

que devemos olhar cada uma das 

ações propostas, ponderar quais 

estão mais adiantadas e que exi-

gem menos energia para manter-

mos as ações que estão em anda-

mento. “Depois, gerar uma prio-

rização daquelas que demandem 

mais dificuldades, avaliar os riscos 

e impeditivos, levantar os recursos 

necessários, reservar orçamentos 

e traçarmos um cronograma para 

sua execução. Esta proposta deve-

ria ser elaborada por todas as par-

tes interessadas, levando-se em 

consideração o papel de cada um”.

O executivo informa que no 30º 

Encontro Técnico AESabesp/Fena-

san, realizado em setembro, a Ae-

sabesp promoveu o painel sobre 

os “Objetivos do Desenvolvimen-

to Sustentável e a interface com 

o saneamento”, por entender que 

essa é uma maneira de deixar sua 

contribuição de forma permanen-

te para futuras gerações. “Parale-

lo a isso, pensamos em estender 

o curso de ODS aos associados e 

aqueles que tiverem interesse no 

assunto”, completa o especialista.

“Temos convicção de que es-

tamos no caminho certo para, em 

2030, atingirmos o compromisso 

de ‘assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e sa-

neamento para todas e todos’”, fi-

naliza Werneck. 

Metas do ODS 6
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água 
potável, segura e acessível para todos

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados 
e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, 
com especial atenção para as necessidades das mulheres e 
meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, 
eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos 
químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção 
de águas residuais não tratadas, e aumentando substancialmente a 
reciclagem e reutilização segura globalmente

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da 
água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o 
abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e 
reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a 
escassez de água

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos 
em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, 
conforme apropriado

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados 
com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, 
aquíferos e lagos

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio 
ao desenvolvimento de capacidades para os países em 
desenvolvimento em atividades e programas relacionados 
a água e ao saneamento, incluindo a coleta de água, a 
dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de 
efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, 
para melhorar a gestão da água e do saneamento
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D
esde o início de setembro estamos assistindo, atônitos, ao avanço dessa 

Maré Negra sobre as nossas praias paradisíacas. Centenas de praias, 

milhares de quilômetros de costa, mangues, costeiras rochosas sen-

do tomados por manchas e pelotas de um óleo atípico, quase um piche.

Dezenas de dúvidas vão se formando, enquanto a todo custo, as mais 

diversas instituições federais, estaduais, municipais, ONGs, empresas 

e cidadãos voluntários saem à luta para tentar conter o avanço do óleo, 

das contaminações e dos impactos advindos dessa tragédia ambiental.

É uma situação que levanta muitas interrogações, por exemplo:

Que óleo é esse, de onde vazou, como vazou, como chegou a tantas praias?

Como modelar a dispersão e rota das manchas desde a origem e quais os 

possíveis destinos?

Como esse óleo se comporta na água, nos ambientes marinhos de forma geral?

Qual sua toxicidade, quais os impactos sobre a flora e a fauna?

Como monitorar no mar, nas praias, nos mangues e em toda costa?

Como avaliar e estabelecer estratégias adequadas de resposta?

Como conter em mar, como remover dos ambientes afetados?

Quais os recursos adequados para contenção, para limpeza e remoção das 

praias, de mangues das costeiras rochosas, das praias com cascalhos, praias 

de areia fina, de tombo etc?

Quais as quantidades necessárias por tipos de recursos?

Quais as técnicas aplicáveis, quais os treinamentos necessários?

Quais os EPI para as equipes que estão promovendo essa limpeza?

Como prever as próximas áreas passíveis de serem afetadas?

Quantas frentes de trabalho são necessárias, qual a estrutura de resposta 

para tal evento?

Estão as instituições e pessoal devidamente preparados, habilitados e treina-

dos nas técnicas e no uso dos recursos?

Existe uma Organização com informações, estratégias, táticas, métodos, 

padrões e procedimentos para atuação integrada das diversas institui-

ções, entidades etc.?

Como aportar e distribuir os recursos, materiais, humanos e financeiros 

para fazer frente a uma emergência dessa abrangência?

Há sistema de registro e monitoramento da eficiência e eficácia em cada 

frente de trabalho?

Sim, são muitas dúvidas. São muitas questões e aqui temos somente uma 

Jayme de Seta Filho

MARÉ NEGRA
Mancha de 
óleo atípico 
avança do 

Norte ao Sul 
do País – O 

que fazer?
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parte delas, fora aquelas que suscitam interesse no sentido de conhecer, res-

ponsabilizar e punir os responsáveis. 

Sistema de Comando em Incidentes

São todas dúvidas que precisam ser respondidas, mas as mais urgentes 

são aquelas referentes às resposta à emergência ambiental, pois a Maré Ne-

gra segue seu curso de contaminação e de impactos e não espera.

A resposta precisa ser imediata, enquanto conhecer o culpado, também 

importante, mas menos urgente, trata-se de investigação que corre em pa-

ralelo à resposta emergencial, mas que deve ser conduzida com serenidade, 

seriedade, racionalidade e, sobretudo, com metodologia, sem pressupostos 

e sem direcionamentos.

Não temos como em poucas linhas tratar essas questões, mas o cami-

nho já traçado que pode dar a maioria das respostas de forma clara, concisa 

e, certamente, com bastante efetividade é a adoção de algumas ferramentas 

que é do conhecimento da maioria dos que atuam nesse tipo de emergência.

O ICS (Incident Command System ou Sistema de Comando em Incidentes) 

é mais uma ferramenta de gestão para aplicação nos mais variados tipos e 

dimensões de emergências. Aliás, este é um aspecto bastante positivo dessa 

ferramenta de gestão plenamente ajustável e escalável.

Foi desenvolvida nos Estados Unidos em meados da década de 70, com fo-

co em incêndio florestal, mas acabou se consolidando em outros desastres 

como o furacão Katrina e o acidente ambiental, ocorrido em 2010, no Golfo do 

Jayme de Seta Filho
Engenheiro Químico, 
conselheiro e diretor 
da Fiesp, sócio da Seta 
Engenharia Ambiental

Contaminações ambientais, como a do litoral nordestino, exigem respostas 
imediatas e adoção de ferramentas para atender esse tipo de emergência
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México, com o vazamento de petróleo da BP. 

Esta ferramenta vem sendo recomendado pelas mais variadas instituições 

voltadas a resposta a emergências em todo o mundo, com ampla utilização por 

Governos e Companhias que querem dar efetiva resposta no trato de emer-

gências ambientais. No Brasil algumas instituições chamam de SCO – Siste-

ma de Comando de Operações ou variações próximas, porém os princípios e 

conceitos são os mesmos, inclusive na forma de padronizar a troca de infor-

mações entre equipes que são os formulários.

Este é um dos principais aspectos dessa ferramenta, pois a medida que tais 

formulários e a maneira de interagir cada uma das diversas equipes e frentes 

de trabalho estão devidamente padronizados e conhecidos, a escalabilidade 

da resposta, a interação das equipes e a sinergia dos trabalhos se desenvol-

vem com muito mais facilidade e objetividade.

Quando temos uma sequência de atividades, para cada uma delas padro-

nizadas por meio de padrões de atuação e formulários que orientam e orga-

nizam a coleta e troca de informações entre as frentes e o comando da orga-

nização de resposta.

Com uma estrutura organizacional básica, simples, lógica e objetiva e por 

meio dos diversos formulários possibilita uma gestão rápida, eficiente e eficaz 

entre os diversos atores que operam em uma situação de resposta a emer-

gência, respeitando as diversas competências, capacitações e responsabili-

dades formais e ou legais. 

Metodologia NEBA

Outra ferramenta fundamental na definição e adoção de estratégias e táti-

cas de resposta, de forma a evitar ações atabalhoadas e que podem trazer mais 

impactos e danos que o próprio óleo (vimos pela televisão pás carregadeiras 

e caminhões adentrando nas praias para efetivar uma resposta célere – a que 

custo ambiental?) é a metodologia NEBA (Net Environmental Benefit Analisy).

O NEBA é aplicado antes e durante um derramamento para ajudar na sele-

ção e otimização das opções de resposta. Independente da etapa durante um 

derramamento no qual ele é empregado, o processo de NEBA não altera.

Antes de um derramamento, permite identificar potenciais cená-
rios de derramamento que podem ocorrer em alto mar, na costa, ter-
restre ou interior. A seleção de opções de resposta variará depen-
dendo de onde o derramamento de óleo ocorre.

Durante a fase de planejamento de contingência, o NEBA é usado 
para identificar e confirmar a estratégia de resposta para cada ce-
nário identificado.

Durante um derramamento ele permite validar e ajustar as estra-
tégias conforme as condições.
Assim, o NEBA é um processo usado pela comunidade de resposta para 

fazer as melhores escolhas para minimizar os impactos de derrames de pe-
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tróleo sobre as pessoas eo meio ambiente.

Como se observa no quadro, ao considerar o “antes de um derramamento” 

implica obviamente em um bom preparo, um planejamento primoroso e claro, 

considerando toda a estrutura de organização de resposta. A escolha das es-

tratégias deve se dar sempre com base no menor impacto, podendo até mes-

mo ser adotado apenas o monitoramento da recuperação natural como a me-

lhor alternativa a qualquer técnica, a depender de cada situação.

Por fim, um elemento estruturador e organizador das respostas para tais 

acidentes ambientais, que considera os princípios do ICS e que, de certa for-

ma, remete necessariamente ao uso do NEBA e que está devidamente forma-

lizado no Brasil é o PNC – Plano Nacional de Contingência, estabelecido pe-

lo Decreto Nº 8.127, de 22 de outubro de 2013. 

Obviamente que não basta estar estabelecido na legislação. Ele só existi-

rá com a prática permanente do planejamento usando todas as demais com-

petências, habilidades e ferramentas de planejamento e gestão dessa área, 

por meio das diversas comissões que possibilita o PNC “respirar” e “evoluir”, 

bem como com a prática dos exercícios simulados periódicos com envolvi-

mento de todos os potenciais atores. 

Certamente, com a prática permanente do planejamento e dos exercícios 

simulados veremos um aprimoramento gradual e constante das instituições, 

das equipes, dos recursos, das estratégias e das técnicas, de forma a poder-

mos assistir ações mais acertadas e precisas diante de tragédia como a que 

assistimos nestas últimas semanas.

Quadro - Ações antes e durante o vazamento

Ref.: www.oilspillinfo.org; www.ipieca.org; www.oilspillresponseproject.org
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A 
cada dia, aproximadamente, 15 mil no-

vos compostos químicos são registra-

dos no mundo, perfazendo mais de 156 

milhões de substâncias químicas ca-

dastradas pela CAS Registry, uma di-

visão da American Chemical Society, o 

maior e mais atualizado banco de da-

dos de substâncias químicas do mun-

do, desde 1965. Além disso, a produção 

química global é projetada para crescer 

3% ao ano e dobrar a cada 24 anos.  

Ao longo do século passado, a indústria quími-

ca mudou seu foco de processos químicos pesa-

dos para química orgânica. Tal mudança possibi-

litou combater melhor as enfermidades e tornou 

nossa vida mais confortável.

Entretanto, a produção e o consumo dessas 

substâncias que melhoraram nossa qualidade de 

vida, se deram sem a preocupação de que os re-

síduos gerados chegariam ao meio ambiente por 

diferentes vias e, contaminariam solos, águas e a 

atmosfera.

A esses compostos, cuja produção e consumo 

são elevados, e sua introdução é contínua no meio 

ambiente, convencionou-se chamar de contami-

nantes de interesse emergente, isto é, substâncias 

antrópicas que não são monitoradas, não possuem 

limites de consumo estabelecidos, mas são encon-

tradas no meio ambiente e causam efeitos adver-

sos mesmo em baixas concentrações. 

Os contaminantes emergentes são substâncias 

químicas usadas em nossas vidas diárias e incluem 

remédios, cosméticos, fragrâncias, shampoos, sa-

bonetes, filtro solar, drogas ilícitas, resinas, plás-

ticos, pesticidas, detergentes, nanopartículas, mi-

croplásticos, produtos de limpeza de uso domés-

ticos, entre outros.

Erika von Zuben

CONTAMINANTES 
EMERGENTES

Quem são os novos 
vilões? Regulação 
desses compostos 

requer uma melhor 
compreensão das suas 

principais propriedades, 
distribuição e 

comportamento nas 
matrizes ambientais
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Por que tanta preocupação com essas substâncias químicas?

O comportamento e o destino de todas essas substâncias no meio ambien-

te não são muito compreendidos pelos cientistas, principalmente pela veloci-

dade com que novos compostos são, diariamente, introduzidos no mercado. 

O que se sabe é que o ciclo de vida desses compostos se estende muito além 

do uso para o qual eles foram originalmente planejados. Eles estão presen-

tes em águas de uso humano e menos de 1% possui padrões regulatórios a 

eles associados, e os dados comprovam, no entanto, que estão presentes não 

só no meio ambiente como também no sangue humano. 

Resultados recentes das pesquisas comprovam que muitos desses com-

postos têm a propriedade de alterar o equilíbrio hormonal do sistema endó-

crino de um organismo, por isso são conhecidos como desreguladores endó-

crinos. Tal alteração pode ser gerada bloqueando a ação hormonal, compe-

tindo com o receptor hormonal, imitando os hormônios endógenos e aumen-

tando ou diminuindo os níveis de atividade hormonal. E como os hormônios 

estão envolvidos no controle da reprodução, coordenação de órgãos, organi-

zação cerebral e metabólica, entre outros, esse desequilíbrio pode acarretar 

tanto consequências reprodutiva quanto neurológicas em organismos vivos.

Nos últimos anos, diversos estudos mostraram que esses contaminantes 

não são necessariamente moléculas novas, e sim, substâncias que foram re-

centemente detectadas devido à melhoria da instrumentação analítica, que 

possibilitou a detecção de baixas concentrações desses compostos em dife-

rentes matrizes ambientais.

Muitos dos contaminantes emergentes estão presentes em concentrações 

extremamente baixas, fazendo a detecção e a avaliação de seus efeitos desa-

fiadores, e consequentemente, o conhecimento sobre o risco de exposição e 

seus possíveis impactos à saúde humana e aquática limitada. 

O principal desafio para os reguladores e cientistas será gerenciar a quanti-

dade e a variedade, cada vez maior, de substâncias químicas disponíveis no am-

biente e garantir que elas não afetem adversamente a saúde humana e ecológica.

Na última década, pesquisadores e agências governamentais dos Estados 

Unidos, passaram a coletar dados de toxicidade de uma gama de produtos 

químicos, incluindo produtos farmacêuticos, ingredientes presentes nos pro-

dutos de higiene pessoal e substâncias alquilperfluoradas (PFAS) presentes 

nas espumas de combate a incêndio, revestimentos resistentes à água, man-

chas, óleos e gorduras. Somente graças ao avanço dos métodos analíticos, 

foi possível detectar concentrações abaixo de partes por trilhão (ppt) de mui-

tos contaminantes na água.

Na União Europeia, a última década foi voltada para monitoramento de 

mais de 100 rios em 27 países europeus para 35 compostos, incluindo produ-

tos farmacêuticos, pesticidas, PFOS, PFOA, benzotriazoles, hormônios e des-

reguladores endócrinos. 

Em contraste, no Brasil, o assunto é incipiente fora das universidades e um 

número bastante limitado de laboratórios está preparado para atender essa 

demanda em suas unidades brasileiras e as agências reguladoras sequer fa-

Erika von Zuben
Diretora técnica da Hera 
Consultoria e diretora 
técnica da Associação 
Brasileira das Empresas de 
Consultoria e Engenharia 
Ambiental (Aesas)
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lam sobre o tema. Desta maneira, essa lacuna de informação no Brasil é um 

dos importantes fatores limitantes que os cientistas encontram para avaliar 

os riscos potenciais.

Quão extenso é o problema?

Nós estamos expostos a essas substâncias principalmente pela água que 

consumimos, já que as estações de tratamento de água e esgoto convencio-

nais não foram dimensionadas para removê-los. Além disso, essas águas re-

siduais são usadas para irrigar culturas, para dessedentação de animais, pa-

ra preparo de alimentos, entre outros.

Outra via de exposição bastante comum é pela ingestão de carnes, peixes 

e frutos do mar. Como a maioria desses compostos químicos são persisten-

tes e lipossolúveis, permanecem acumulado no tecido adiposo dos animais e, 

consequentemente, são ingeridos pelo homem.

Substâncias como os aditivos plásticos são moléculas apolar e altamente hi-

drofóbica, ou seja, com baixa solubilidade aquosa, e ao chegarem ao ecossiste-

ma ficarão alojadas em alguma espécie animal. Enquanto produtos farmacêuti-

cos e produtos de cuidados pessoais são moléculas polares e solúveis em água, 

propriedade que confere a eles a permanência em fase dissolvida. Portanto, de-

terminar quais representam as maiores ameaças ao ecossistema e à saúde hu-

mana diante dos inúmeros contaminantes emergentes é um desafio formidável. 

Para a maioria dos produtos químicos em uso, há uma limitação que im-

pede os pesquisadores de avaliarem os efetivos riscos à saúde humana, dian-

te da ausência da composição química exata usada nas formulações comer-

ciais, pois, por questão de segredo industrial, a composição exata não é exi-

gida no registro dos produtos, tão pouco a apresentação de estudos detalha-

dos referente à toxicidade que, eventualmente, quando apresentados pelos fa-

bricantes, não estão disponíveis para consulta pública.

O primeiro desafio é identificar as substâncias químicas de maior abran-

gência e relevância, desenvolver métodos analíticos para medir esses com-

postos em uma variedade de matrizes e, identificar potenciais efeitos ecológi-

cos e à saúde humana decorrentes da exposição a esses produtos químicos, 

mesmo que a exposição seja em baixas concentrações.

O segundo desafio é com relação a ações de mitigação que vão desde re-

gular esses compostos, promover ações de prevenção da poluição no senti-

do de reduzir o aporte de contaminantes nas águas superficiais e subterrâ-

neas até a adequação das estações de tratamento existentes no país que es-

tá defasada e inadequada.

Estes são os grandes desafios para a comunidade científica e para aqueles 

com responsabilidade pelo gerenciamento dos riscos da exposição da população.

Conclusão 

Nos últimos anos, a ocorrência e destino de fármacos ativos em diferen-

tes corpos hídricos (seja em águas superficiais, do mar, subterrâneas e ma-
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nanciais) e o lançamento de efluentes e esgoto sem tratamento tem sido re-

conhecidos como uma das questões mais preocupantes na química ambiental.

Uma ampla gama de micropoluentes orgânicos vem sendo detectado no 

ambiente aquoso em todo o mundo. Estes incluem nanopartículas, pestici-

das, fármacos, aditivos e subprodutos industriais, produtos de cuidados pes-

soais e fragrâncias, retardadores de chamas / fogo, além de cafeína e nicotina. 

Muitos desses compostos são moléculas pequenas e polares, dificultando 

sua efetiva remoção da água potável por métodos convencionais de tratamento, 

possuem baixa degradação no ambiente possibilitando a manutenção e difusão 

destes compostos nos recursos hídricos, apresentam toxicidade elevada mesmo 

em baixas concentrações e são classificados como desreguladores endócrinos.

A regulação desses compostos será uma tarefa desafiadora e que requer 

uma melhor compreensão das principais propriedades dos contaminantes, sua 

distribuição e comportamento nas matrizes ambientais. Os desafios incluem 

identificar novos compostos emergentes, estabelecendo padrões apropria-

dos, desenvolvendo estratégias para reduzir o aporte para o ambiente aquo-

so, além do emprego de novos métodos de monitoramento.

Conhecer o cenário é o primeiro passo. Monitorar os principais compos-

tos presentes na água potável é de grande relevância, e somente após a ob-

tenção de um volume de informações relativa à ocorrência destes compos-

tos, tanto em recursos hídricos quanto em água de abastecimento, bem co-

mo a realização de testes de toxicidade, poderia se chegar ao estabelecimen-

to de um valor máximo permitido.

Diante deste cenário, a Associação Brasileira das Empresas de Consul-

toria e Engenharia Ambiental (Aesas), entende ser necessária a adoção de 

uma série de medidas, para preservar os recursos hídricos e a saúde huma-

na, por isso criou um grupo técnico que discutirá com pesquisadores e cien-

tistas mensalmente essas questões. 

RMAI 141 - Remediação - Artigo Erika von Zuben.indd   53 11/13/19   9:48 AM



EVENTOS

54

Debate sobre despoluição dos rios Tietê 

e Pinheiros reúne especialistas na Fiesp

A 
grave situação da poluição 

dos rios Tietê e Pinheiros 

motivou a Fiesp, através do 

Conselho Superior de Meio 

Ambiente (Cosema), a pro-

mover, em parceria com o jornal Es-

tado de São Paulo, um debate sobre 

a necessidade da melhoria da quali-

dade dessas águas. O seminário “A 

despoluição dos rios”, realizado nos 

dias 8 e 9 de outubro, reuniu espe-

cialistas de entidades privadas, do 

Ministério Público e de empresas, 

Qualidade 
das águas

para discutir e, principalmente, es-

tabelecer caminhos concretos para 

reverter a degradação vigente. 

Eduardo San Martin, presi-

dente do Cosema, atentou que só 

nos últimos três anos a mancha 

de poluição piorou em 33%. “Após 

mais de 30 anos de inúmeros pro-

jetos de despoluição destes rios, 

que envolveram mais de US$ 3 bi-

lhões de investimentos, a socieda-

de continua convivendo com rios 

altamente degradados”, enfatizou. 

San Martin contou sobre o iní-

cio do projeto de despoluição, há 29 

anos, quando era diretor na Cetesb, 

e destacou que o setor produtivo 

cumpriu a sua parte nesta inicia-

tiva. Hoje, todas as fontes não do-

miciliares tratam os seus efluen-

tes atendendo integralmente o que 

estabelece a legislação ambiental 

que vigora no Estado, considerada 

a mais restritiva do País. 

A poluição dos rios em São 

Paulo mostram um cenário que 
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Propostas de mudanças na regra geral do serviço de água e esgoto 
vai permitir a participação da iniciativa privada nas concorrências

está longe de ser favorável para a 

sociedade. Atualmente quase 40% 

de todo o esgoto gerado em no es-

tado é lançado in natura nos rios.  

Além disso, San Martin informa que 

as perdas com água tratada repre-

sentam 36% de todo o insumo pro-

duzida. “Relatórios da Sabesp mos-

tram que de toda a água produzi-

da 800 bilhões de litros são perdi-

dos por ano. E se considerarmos a 

menor tarifa de cobrança de água 

constatamos que R$ 2,8 bilhões são 

perdidos anualmente”, avalia. 

Livre mercado

Diante desses fatos, San Martin 

salienta que o setor privado jamais 

sobreviveria com perda de 36% da 

sua produção. “O empresário não 

vai perder esse dinheiro porque sa-

be que é uma falência. Já o setor 

público sobrevive com os impos-

tos que pagamos. Diante desse ce-

nário, precisamos permitir o livre 

mercado”, diz. É o que se pretende 

com o novo Marco Legal do Sanea-

mento, que haja uma concorrên-

cia pública, com a participação de 

companhias estatais, mas que per-

mita à empresas privadas apresen-

tar seus projetos e disputar a con-

corrência. “Se não tivermos essa 

mudança de regra geral do serviço 

de água e esgoto no Brasil, vamos 

continuar a ter dificuldades, como 

é o caso da despoluição dos rios”, 

comenta San Martin.

O seminário contemplou os 

painéis: “Quem trata esgotos no 

Brasil?,  moderado pela jornalista 

Giovana Girardi, do Editoria Metró-

pole do Jornal Estado de São Pau-

lo; “Quem planeja, regula e contro-

la o tratamento de esgotos?”, “Qual 

é o Projeto de Despoluição do rio 

Pinheiros?”, e “Como conseguire-

mos despoluir nossos rios?”. 

O projeto do Novo Pinheiros foi 

destaque na programação. O en-

contro reforçou a importância da 

união para recuperá-lo de forma 

bem-sucedida. Paulo Skaf, presi-

dente da Fiesp/Ciesp, declarou que 

é necessária a limpeza efetiva do 

Pinheiros e também dos demais rios 

de São Paulo. “Precisamos nos en-

gajar nesta causa para cobrar e fi-

nalmente termos resultados con-

cretos. Este debate é uma forma 

de buscar soluções e de não repe-

tir os mesmos equívocos”, afirma.

Entre os especialistas, Percy 

Soares Neto, diretor executivo da 

Associação Brasileira das Con-

cessionárias Privadas de Servi-

ços Públicos de Água e Esgoto 

(Abcon), falou sobre o Projeto de 

Lei no 3261/2019, que estabele-

ce novo conjunto de regras para o 

saneamento básico no Brasil. Em 

consonância com as palavras de 

San Martin, Soares informou que 

além de sistematizar o setor, o no-

vo Marco Regulatório do Sanea-

mento irá possibilitar a maior con-

corrência de ofertas de serviços de 

limpeza e fornecimento de água.

Representando a Promotoria 

Pública, Rodrigo Sanches Garcia, 

promotor de Justiça do núcleo de 

Campinas do Grupo de Atuação 

Especial e Defesa do Meio Ambiente 

(Gaema), pontuou a necessidade de 

os municípios entenderem o que 

precisam fazer em relação ao pla-

nejamento, à gestão e utilização da 

verba para o saneamento.

No geral, o seminário destacou 

que é imprescindível o envolvimen-

to de toda a sociedade nos deba-

tes sobre a despoluição dos rios. 

“Por isso, trouxemos todos os en-

volvidos para analisarmos juntos 

o melhor a ser feito e possamos 

alcançar resultados satisfatórios 

para todos. O seminário serviu pa-

ra alinharmos esses pontos. Não 

está resolvido e vamos continuar 

discutindo. É um trabalho de longo 

prazo”, conclui San Martin. [S.J.] 
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Fórum Embalagem & Sustentabilidade mostra ações 

voltadas para a melhoria da gestão dos materiais

P
romover uma “Embala-

gem Melhor para um Mun-

do Melhor” foi o mote da 2ª 

edição do Fórum Embala-

gem & Sustentabilidade, 

promovido pelo Instituto de Em-

balagens, dia 1º de outubro, na 

sede da Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo (Fiesp). 

Segundo Assunta Camilo, di-

retora do Instituto de Embala-

gens, há tecnologias, ferramen-

tas como a análise do ciclo de vida 

e novos materiais disponíveis no 

mercado para desenvolver emba-

lagens mais amigas do meio am-

biente. O que falta é investir em 

educação ambiental. “É através 

dela que podemos promover um 

mundo melhor”, salienta.

Líderes de mercado apresen-

taram benefícios que a economia 

circular pode proporcionar para 

o setor. A Bunge, por exemplo, 

apresentou o modelo de garra-

fa de óleo mais leve, cujo proje-

to visa a redução no consumo de 

energia elétrica, de uso de maté-

ria-prima para produção da gar-

rafa PET e das perdas no proces-

so, enquanto aumenta a produti-

vidade e ganhos logísticos.

Produção com 
menos impacto

A Heineken apresentou os pro-

gramas de logística reversa em todo 

o Brasil, por meio dos quais coloca 

os consumidores no centro das dis-

cussões e práticas. No Rock in Rio 

deste ano, por exemplo, a empre-

sa, produziu 2,5 milhões de copos 

e buscou soluções para dar a cor-

reta destinação. Foi feita uma ação 

em conjunto com a Central de Ca-

tadores do Rio de Janeiro, que fez a 

coleta, a Braskem comprou e trans-

formou esses resíduos e a Natura 

utilizará 670 mil tampas na colônia 

Humor. Isso evitou a emissão de 15 

toneladas de gás carbônico.

As startups mostraram sua 

importância na gestão de coope-

rativas. Foi o caso da YouGreen, 

que aplica sistemas e processos 

da engenharia no setor de resí-

duos. Por meio da gestão inte-

grada desses materiais, já con-

seguem reduzir, em média, 20% o 

custo operacional e aumentar em 

até 500% a taxa de reciclagem. 

Além disso, melhoraram a renda 

do cooperado, que pode ganhar 

entre R$ 1.700 e R$ 1.900 por mês.

Após a apresentação dos ca-

ses, os participantes acompa-

nharam o lançamento do 18º li-

vro “Embalagens Plásticas”. Or-

ganizado pelo Instituto de Emba-

lagens, com a colaboração de 19 

autores, a obra discute o papel do 

plástico na sociedade e como des-

cartá-lo corretamente. [S.J.] 
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Representantes da cadeia de valor mostraram 
as boas práticas no setor de embalagens
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NÚMEROS 2019*

50 marcas expositoras

2.000 visitantes

3.000 m2 de área total

Promoção e Organização: Local:

12ª FEIRA INTERNACIONAL DE EMBALAGENS E PROCESSOS

CENTRO DE EVENTOS  
DO CEARÁ  

FORTALEZA - CE

NOVO
LOCAL

O sucesso do maior evento exclusivamente voltado à 
indústria de embalagem, plástico e gráfica nas regiões 
Norte e Nordeste está de volta. A Embala Nordeste chega à 
sua 12ª edição, com um histórico de mais de 2 mil marcas 
expositoras, cerca de 80 mil visitantes e mais de R$ 15 Bi em 
negócios gerados. 

A exemplo dos anos anteriores, a edição de 2019 traz as 
novidades e tendências do mercado, mas agora em novo 
local estratégico: Fortaleza, a capital cearense dos negócios, 
com toda a estrutura para abrigar visitantes e proporcionar a 
melhor experiência de relacionamento.

Encontre os líderes e compradores do setor e prepare-se 
para embalar seus melhores negócios. 

Venha para a Embala Nordeste 2019.

www.embalane.com.br 
 /EmbalaNordeste     Feira Embala Nordeste           embalanordeste    

comercial.embala@bmcomm.com.br    

(11) 5095-0096

GARANTA SUA PARTICIPAÇÃO
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P
aíses como a China, Tailândia, Malásia e Ín-

dia restringiram a importação de plásticos e 

outros resíduos, deixando os países expor-

tadores em uma situação bem difícil. Essas 

proibições não apenas levaram o mercado 

de exportações a diminuir significativamen-

te, mas também causaram o acúmulo de re-

síduos plásticos em países que normalmen-

te exportariam esses materiais, já que eles 

ainda não têm a infraestrutura necessária 

para lidar com os resíduos internamente.

No entanto, uma nova legislação que está sendo 

apresentada por governos e legisladores pode aju-

dar a retomar o mercado exportador por meio de 

leis de conteúdo reciclado.

Sem a possibilidade de exportar resíduos plásti-

cos, alguns países enfrentam uma crise de lixo do-

méstico, com lixo literalmente acumulando do la-

do de fora dos centros de tratamento e reciclagem 

- alguns especialistas acreditam que no ano pas-

sado, a ‘China National Sword’ causou uma “crise 

global de resíduos plásticos”. Embora a China ain-

da aceite algumas formas de sucata, os limites de 

pureza são tão altos que a maioria dos exportado-

res está vendo como uma proibição generalizada.

E são esses exportadores que estão sentindo a 

tensão para gerenciar plásticos e outros resíduos. Por 

exemplo, no Japão - um dos maiores exportadores 

para a China antes da restrição da National Sword - 

os resíduos plásticos estão se tornando um problema, 

já que a infraestrutura do país e as incineradoras não 

conseguem lidar com o grande volume de resíduos.

Nos Estados Unidos, mais e mais empresas es-

tão se tornando dependentes do envio de resíduos 

para aterros devido às proibições de exportação. 

De acordo com os números mais recentes, 30% 

Carina Arita

RESTRIÇÕES 
AOS PLÁSTICOS

Proibições de 
importação do 

resíduo, no Sudeste 
Asiático, faz mercado 
global de exportação 

desacelerar e exige 
melhorias para uma 

economia mais circular
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Leis de conteúdo reciclado visam que os resíduos 
plásticos atendam a um nível maior de qualidade
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menos de sucata de plástico foi exportada nos primeiros seis meses de 2018, 

em comparação com o ano anterior, com a maioria dos plásticos de menor 

qualidade entrando no aterro. Os países da União Europeia (UE) também ex-

portaram menos, reduzindo de mais de três milhões de toneladas a cada seis 

meses, para pouco mais de dois milhões.

Essas proibições deveria forçar governos e legisladores dos países expor-

tadores a melhorar e inovar a infraestrutura de reciclagem, no entanto, em 

algumas circunstâncias, deu um passo para trás.

Uma nova abordagem nas exportações

Juntamente com as proibições de exportação, governos globais tomaram 

medidas para controlar a exportação de resíduos para garantir que ainda ha-

ja espaço para o mercado existir. Na 14ª reunião da Conferência das Partes 

da Convenção da Basileia, em maio de 2019, 186 países concordaram em es-

tabelecer novas restrições para o controle da exportação de resíduos plás-

ticos. A Convenção de Basileia atua como o órgão regulador do comércio de 

resíduos perigosos e regula como é descartado.

Uma ideia originalmente proposta pelos representantes noruegueses em 

setembro de 2018, uma nova emenda às leis atuais classifica resíduos de plás-

tico misturados incluídos na ‘lista de âmbar’ de materiais residuais, bem co-

mo adicionando o material à lista para ‘consideração especial’ como parte do 

Anexo II da Convenção.

Através desta emenda, os países exportadores terão que obter o consen-

timento e permissão das nações importadoras de resíduos para enviar re-

síduos para eles. Isso, por sua vez, obriga os exportadores a ter uma maior 

qualidade e pureza de resíduos plásticos, dando aos importadores um recur-

so de melhor qualidade e valor. Uma Parceria sobre Resíduos Plásticos tam-

bém foi estabelecida para reunir uma série de partes interessadas para au-

xiliar na implementação dessas restrições.

Com efeito, a última emenda da Convenção da Basileia apoia o motivo pelo qual 

muitos países importadores proibiram e restringiram os resíduos para começar. 

Ao receber uma maior qualidade e pureza do plástico, ele pode ser eficientemen-

te reciclado ou reutilizado, comparado a plásticos contaminados ou de baixa pu-

reza - mas isso pressiona novamente as nações exportadoras a usarem plástico 

com um nível de material reciclado suficientemente alto para serem reutilizadas.

Leis de conteúdo reciclado

Existe uma maneira pela qual os exportadores podem atender aos padrões 

estabelecidos pela Convenção da Basileia e pelos países importadores. Atra-

vés da implementação de leis de conteúdo reciclado, em que o nível de resí-

duos plásticos seria de maior pureza, o mercado exportador pode atender às 

restrições estabelecidas pelos importadores.

O objetivo das leis de conteúdo reciclado é ter uma abordagem mais circular 

aos plásticos, garantindo que o material esteja em um padrão suficientemente 

Carina Arita
Engenheira Civil, 
formada na Universidade 
de São Paulo (USP), pós-
graduada em Gestão de 
Empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), 
diretora comercial da 
Tomra Sorting Recycling 
Brasil
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bom para ser reutilizado, em vez de desperdiçado, mantendo assim o nível de 

conteúdo reciclado alto. Ao adotar este método obrigatório para os plásticos, 

ele permite o movimento contínuo do plástico através dos mercados e ajuda a 

revitalizar o setor de exportação em declínio - não será mais um caso de trans-

porte de resíduos de sucata, mas um material de qualidade que tenha valor.

Juntamente com as ambiciosas metas de reciclagem estabelecidas por go-

vernos e legisladores, o passo para adotar as leis de conteúdo reciclado é fun-

damental para uma economia circular sustentável - e que pode contar com o 

mercado exportador.

Esforços já estão sendo feitos em escala global para introduzir um maior ní-

vel de conteúdo reciclado com resíduos de plástico. Na Austrália, as leis com-

pulsórias em torno da embalagem serão introduzidas até 2025, onde 100% do 

material tem que ser reutilizável, compostável ou reciclável - apesar desses 

esforços, o governo australiano está sendo criticado por não se mover rapi-

damente o suficiente sobre esta questão.

Diversos estados nos EUA já possuem leis de conteúdo reciclado em opera-

ção para a criação de novos produtos e embalagens. Na Califórnia, foi submeti-

do um novo mandato de conteúdo reciclado que exigiria 75% de plástico recicla-

do pós-consumo para ser usado em recipientes de bebidas após 2030. O proje-

to de lei proposto funcionaria em fases, começando com 25% de conteúdo reci-

clado até 2025, nada menos que 50% até 2030 e trabalhando até 75% após 2030.

A União Européia introduziu legislação na qual haverá um mínimo de conteúdo 

reciclado para garrafas PET de 25% até 2025 e 30% até 2030. Uma coalizão de 34 

empresas, instituições de caridade e associações comerciais também pediu que 

o órgão regulador da Europa avance mais quanto a introdução de leis mais rígidas 

de conteúdo reciclado. Em outros lugares da Europa, a Alemanha está estabeleci-

da, enquanto a França também está comprometida com o design ecológico de em-

balagens, para torná-las reutilizáveis, recicláveis ou 100% compostáveis até 2025.

Quanto à Alemanha, a nova Lei de Embalagem da Alemanha (Germany 

Packaging Act - GPA) entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, substituindo a 

Portaria de Embalagem de 1998. De acordo com a nova lei, produtores e dis-

tribuidores agora têm que participar de um sistema de descarte e reciclagem 

em conformidade com os regulamentos de coleta e reciclagem de embala-

gens. Com o objetivo de reduzir o descarte e promover a reciclagem, a lei vi-

sa metas de reciclagem de até 90% em 2022.

As ambições dos órgãos governamentais de aderir à legislação de conteúdo 

reciclado são evidentes, no entanto, os esforços precisam ser focados na imple-

mentação para garantir que seja um sucesso. Através de leis internas eficientes de 

conteúdo reciclado, os países exportadores podem mais uma vez olhar para fora 

para a indústria global de resíduos, já que o plástico que eles não precisam mais 

terá qualidade e pureza suficientes para ser aceito pelos países importadores.

Para um futuro sustentável, uma nova abordagem deve ser dada ao ma-

nuseio e gerenciamento de resíduos. Para atender às restrições impostas por 

governos e legisladores sobre a exportação de resíduos, as leis de conteúdo 

reciclado permitirão uma maior qualidade de plástico para os países impor-

tadores e nos ajudarão a criar uma economia mais circular. 
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VITRINE

BOMBA DE VÁCUO INDÚSTRIA 4.0
A Busch está comemorando 20 anos de operação no Brasil com o lança-

mento da R 5 RA 0760 Plus, uma bomba de vácuo de palhetas rotativas lu-

brificadas a óleo com automação integrada, especialmente indicada para a 

embalagem e conservação de alimentos, pois é capaz de manter a veloci-

dade de bombeamento independente do volume da embalagem. O controle 

pode ser feito remotamente por meio de um computador o que torna a no-

va tecnologia pronta para a indústria 4.0.  www.buschvacuum.com.br 

REBOCADORES COM EMISSÃO ZERO
A Unipac lançou os Rebocadores RB 30 Plus, RB 70 e RB 100, desen-

volvidos a partir de pesquisas nos clientes com o objetivo de ofere-

cer maior capacidade de carga de tração e agilidade na movimentação 

de cargas. A empresa também anuncia o lançamento do Veículo Plata-

forma AC, com motor de corrente alternada. Os lançamentos utilizam 

energia limpa que, além de possibilitar a emissão zero de poluentes, di-

minui o nível de ruídos. www.unipac.com.br 

DUCHA ECOEFICIENTE
A Lorenzetti lança a Ducha Flatt 

Quadra, que se destaca pelo res-

tritor de vazão de água integrado 

e economiza em até 70% o con-

sumo do recurso. Ideal para utili-

zação com aquecedores de água 

a gás, a ducha ecoefiente conta 

com espalhador articulado, que 

possibilita o direcionamento do 

jato. O espalhador possui rede de 

contenção de resíduos, evitando 

a obstrução das saídas de água 

se houver sujeira na tubulação. 

www.lorenzetti.com.br 

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA 
 Para alimentação de suas caldeiras, a indústria alimentícia conta agora com o ‘Sistema de Osmose Reversa’, de-

senvolvido pela Ecosan. Ele consiste em um processo de separação física de partículas dissolvidas no líquido 

através de membranas semipermeáveis, e funciona a partir de sólidos dissolvidos, que podem ser entendidos co-

mo contaminantes da água não retidas em filtros, como íons, metais e compostos de baixo peso 

molecular. O grande diferencial é ser uma alternativa com-

pacta aos sistemas convencionais de purificação de água, 

sintetizando características de água tratada em diversos 

processos em apenas um equipamento, com garantia de 

alto grau de pureza da água. www.ecosan.com 
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DEZEMBRO
Curso: ENERGIA SOLAR - SISTEMAS 

ISOLADOS (OFF GRID) – INTEGRADOR

Data: 2
Local: São Paulo - SP

Realização: NeoSolar Energia

Informações: (11) 4328-5113

Website:  www.neosolar.com.br

Curso: ENERGIA SOLAR:  

BOMBEAMENTO DE ÁGUA

Data: 6
Local: São Paulo - SP

Realização: NeoSolar Energia

Informações: (11) 4328-5113

Website:  www.neosolar.com.br

Curso: BACKUP SOLAR  

EM SOLUÇÕES URBANAS

Data: 9
Local: São Paulo - SP

Realização: NeoSolar Energia

Informações: (11) 4328-5113

Website:  www.neosolar.com.br

Curso: LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

APLICADO NO ÂMBITO MUNICIPAL

Data: 9 a 13 
Local: São Paulo – SP 

Realização: Cetesb – Companhia  

Ambiental do Estado de São Paulo 

Informações: (11) 3133-3629

E-mail: cursos@cetesbnet.sp.gov.br 

Website: www.cetesb.sp.gov.br

Curso: ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  

DE AMOSTRAS AMBIENTAIS

Data: 11 a 13 
Local: São Paulo – SP 

Realização: Cetesb – Companhia  

Ambiental do Estado de São Paulo 

Informações: (11) 3133-3629

E-mail: cursos@cetesbnet.sp.gov.br 

Website: www.cetesb.sp.gov.br

Curso: PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU 

- CONFORMIDADE AMBIENTAL COM 

REQUISITOS TÉCNICOS E LEGAIS

Data: inscrições para a próxima  
turma (agosto/2020 a julho 2022)  
serão abertas em abril 2020
Local: São Paulo – SP 

Realização: Cetesb – Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo 

Informações: (11) 3133-3629

E-mail: pos_cetesb@sp.gov.br 

Website: www.cetesb.sp.gov.br

2020
JANEIRO

PRÊMIO FIESP DE CONSERVAÇÃO  

E REÚSO DA ÁGUA

Destina-se às empresas, independentemente 

do porte, que adotaram práticas ou criaram 

tecnologias visando a conservação e reuso 

de água. A participação é gratuita.

Data: Inscrições até dia 15
Local: São Paulo – SP 

Realização: Fiesp 

Informações: (11) 3549-4366

E-mail:  premioagua@fiesp.com

Website: www.fiesp.com.br  

Curso: REMEDIAÇÃO DE ÁREAS 

CONTAMINADAS – INTRUSÃO DE VAPOR

Data: 20, 21 e 22
Local: São Paulo – SP 

Realização: Associação Brasileira  

das Empresas de Consultoria  

e Engenharia Ambiental (Aesas) 

E-mail: eventos@aesas.com.br  

Website: www.aesas.com.br

  

FEVEREIRO
Curso: REMEDIAÇÃO DE ÁREAS 

CONTAMINADAS – AVALIAÇÃO PRELIMINAR

Data: 17, 18 e 19
Local: São Paulo – SP 

Realização: Associação Brasileira 

das Empresas de Consultoria 

e Engenharia Ambiental (Aesas) 

E-mail: eventos@aesas.com.br  

Website: www.aesas.com.br

  

MARÇO
Curso: REMEDIAÇÃO DE ÁREAS 

CONTAMINADAS – PLANEJAMENTO 

DE INVESTIGAÇÃO

Data: 16, 17 e 18
Local: São Paulo – SP 

Realização: Associação Brasileira das 

Empresas de Consultoria e Engenharia 

Ambiental (Aesas) 

E-mail: eventos@aesas.com.br  

Website: www.aesas.com.br

  

ABRIL
ECOMONDO BRASIL 2020 – FEIRA 

DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA 

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Data: 14 a 16
Local: São Paulo Expo – SP 

Realização: BMCOMM  / Real Alliance

Informações: (11) 5095-0096

E-mail: comercial.ecomondo@bmcomm.com.br

Website: www.ecomondobrasil.com.br 

Agenda
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