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EDITORIAL
Revista aRes

A ARes encerra mais um ano produzindo conteúdo de qualidade sobre o mercado de gestão de resíduos no Brasil. 
Com mais um ciclo que se fecha, nos aproximamos de 2018 fazendo um balanço geral sobre o atual cenário da PNRS no 
país e a importante bandeira da Logística Reversa, tema com o qual inauguramos esta revista, quando lançamos nossa 
primeira edição em 2015. Por isso, preparamos uma reportagem de capa focada no assunto, trazendo atualizações 
também sobre os acordos setoriais com diferentes visões do mercado.

Destacamos na entrevista principal o deputado Carlos Gomes, que lidera a fundamental Frente Parlamentar em 
Defesa da Reciclagem. Na conversa, o deputado aborda os principais desafios para que a PNRS saia do papel no 
Brasil: "Eu destacaria dois. Primeiro, vontade política: enquanto não houver comprometimento do Poder Público com 
a causa, dificilmente ela evoluirá. Segundo, a visão financeira: um setor que injeta R$ 12 bilhões por ano não pode ser 
menosprezado".

 
Esperamos que 2018 seja um ano de mudanças, de boas notícias para o setor e para o mercado como um todo, com 

avanços significativos e fortalecimento de conceitos e ações como economia circular, logística reversa, correta gestão 
de resíduos e sustentabilidade – ambiental, financeira e social.

 Boa leitura, 

Grappa Marketing Editorial
ares@grappa.com.br
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O conceito Aterro Zero Desperdício, significa maximizar a valorização de resíduos, comprometendo-se em disponibilizar alternativas 
de reutilização dos materiais que apresentam viabilidade tecnológica e financeira, sendo reinseridos na cadeia produtiva, diminuindo 
a necessidade de exploração de recursos naturais e os impactos causados pela geração de resíduos.

A Solví Soluções Industriais concentra seus esforços para favorecer um ciclo sustentável de produção, 
através de tecnologias que transformam resíduos em nutrientes, matérias-primas e energia.

Atuamos em toda a cadeia de Serviços Ambientais com o maior portfólio de soluções:
• Gerenciamento Total de Resíduos (TWM) no cliente da GRI;
• Soluções Logísticas e de Transporte para grandes geradores da Koleta;
• Multitecnologia para Tratamento, Valorização e Destinação Final de Resíduos da Essencis;
• Recuperação de Áreas Impactadas e Monitoramento de Emissões Atmosféricas pelos serviços especializados da Essencis;
• Transformação de Resíduos em Fertilizantes orgânico e organomineral da Organosolví.

Ciclo Virtuoso da Valorizacao Sustentavel de Residuos

www.grisolvi.com.br www.koleta.com.br www.essencis.com.br www.organosolvi.com.br
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Por Carlos RV Silva Filho

CARTA AO LEITOR

Diretor-presidente da Abrelpe
Diretor vice-presidente da ISWA

Passaram-se sete anos desde que 
a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos foi sancionada em agosto de 
2010, e ainda são vários os pon-
tos da lei que carecem de aplica-
ção, deixando os resultados muito 
aquém daqueles almejados quando 
da discussão e aprovação do assun-
to pelo Congresso Nacional.

Os dados do Panorama dos Resí-
duos Sólidos no Brasil 2016 recen-
temente divulgados pela ABRELPE 
reforçam a necessidade de atenção, 
engajamento e ações concretas a 
serem desempenhadas pelos diver-
sos atores para que a lei seja efeti-
vamente cumprida. Nesse sentido, a 
publicação de mais uma edição do 
Panorama reforça a grande relevân-
cia do documento e reitera a posi-
ção de destaque do mesmo, como a 
principal publicação para o setor de 
gestão de resíduos no país, uma vez 

que através do mesmo, com dados 
abrangentes e atualizados, é possí-
vel identificar as lacunas e direcionar 
os esforços para promover avanços 
no cenário atual.

O primeiro tema para o qual chama-
mos a atenção e que merece esforços 
concretos refere-se à geração de resí-
duos sólidos no país. Apesar de apre-
sentar uma retração pela primeira vez 
desde quando o Panorama começou 
a ser publicado em 2003, a geração 
de RSU no país tem sido crescente e 
mesmo a redução registrada de 2015 
para 2016 é fruto da crise econômica 
que afeta o país e não de melhores 
práticas de consumo e descarte de 
resíduos. Esse é um ponto bastante 
emblemático da lei que, ao dispor so-
bre a ordem de prioridade de ações a 
ser cumprida na gestão e no gerencia-
mento de resíduos, indica a redução 
como a primeira delas.

Pixabay

Dados do setor 
reforçam necessidade  
de atenção e engajamento

A segunda questão que emerge a partir da leitura do 
Panorama 2016 está relacionada à destinação inade-
quada de resíduos sólidos, que praticamente não tem 
apresentado avanços desde a edição da PNRS. Ainda 
são quase 3.000 lixões ativos no país e mais de 60% das 
cidades fazendo uso de unidades inadequadas para de-
positar diariamente cerca de 30 milhões de toneladas de 
RSU. Tal prática afeta a saúde de mais de 78 milhões de 
brasileiros e traz um alto custo para o sistema único de 
saúde e requer alguns bilhões para promover a recupe-
ração ambiental das áreas contaminadas.

Nesse mister a questão do financiamento dos serviços 
de limpeza urbana adquire uma importância fundamen-
tal e crescente, já que os recursos investidos pelos muni-
cípios para custear os serviços executados são comple-
tamente insuficientes para dar-lhes eficiência e permitir 
a adequação aos termos da lei, cujo direcionamento é 
para um sistema bem mais avançado de gestão e ge-
renciamento de resíduos, com vistas à recuperação dos 
recursos. O Panorama 2016 mostra que, em média, as 
cidades brasileiras investem R$ 9,92 por habitante por 
mês para fazer frente a todos os serviços de limpeza ur-
bana, o que demonstra a extrema carência nesse tema e 
impede que seja efetivada qualquer evolução nos servi-
ços por parte das prefeituras municipais, que já tem seus 
orçamentos achatados e impactados pela recessão da 
economia como um todo.

Por fim, mas não menos importante, surge o tema da 
logística reversa, já que a lei impõe como obrigação de 
diversos setores implementar sistemas de coleta e re-
torno dos produtos comercializados para recuperação, 
reciclagem e reaproveitamento em novos ciclos produti-

vos. Nesse quesito, apesar de toda a propaganda e co-
municação a respeito, pouco ou nada tem sido feito e 
os resultados vexaminosos podem ser conferidos a par-
tir dos índices de reciclagem de diversos materiais, que 
permanecem estagnados há alguns anos. Cabe, porém, 
registrar que algumas exceções são notadas e casos de 
boas práticas já podem ser verificados nas cadeias de 
logística reversa de agrotóxicos, embalagens de óleos 
lubrificantes e lâmpadas fluorescentes e de vapor de só-
dio e de mercúrio. 

Enquanto o Brasil ainda discute como encerrar os lixões 
e fazer cumprir a PNRS no tocante à responsabilidade dos 
produtores, o mundo caminha com discussões e aperfei-
çoamento de práticas direcionadas à economia circular, 
requalificação de resíduos, recuperação de recursos e ci-
dades inteligentes. Tudo isso com base na nova agenda 
mundial indicada pelos dezessete objetivos do desenvolvi-
mento sustentável (ODS 2030) aprovados por unanimidade 
em 2015 pelos 193 estados membros das Nações Unidas.

Não temos mais tempo para desperdiçar com discus-
sões intermináveis que não trazem nenhum avanço e que 
bloqueiam o cumprimento das disposições da PNRS, 
mantendo lixões a céu aberto, catadores de materiais 
recicláveis em condições sub-humanas, produtores isen-
tos de cumprir com sua responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos que colocam no merca-
do e serviços públicos de limpeza urbana sem os recur-
sos necessários para as atividades básicas. É hora de a 
sociedade pressionar as autoridades competentes para 
exigir o pleno cumprimento da PNRS, pois essa é a única 
forma de garantirmos algum futuro saudável para aque-
les que virão depois de nós.
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O Programa Viraser foi criado em 2010, para promover a implantação da PNRS - Lei 12.305/2010 com 
o foco na Cadeia produtiva da reciclagem, tendo em vista a inclusão socioprodutiva do catador de material 
reciclável, o cumprimento da Logística Reversa e o melhor gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos.
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PÓS CONSUMO?

CONHEÇA E PARTICIPE 
DO PROGRAMA VIRASER!

Seminário: Resíduos Sólidos 
Urbanos: Cenários e o Modelo 
de Negócio de Impacto
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PARCERIA
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MERCADO

PASSIVOS AMBIENTAIS: 
AESAS E SENAC REALIZAM PAINEL 
SOBRE A NOVA DETERMINAÇÃO 
DA CETESB

A Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e Engenharia (AESAS), em 
parceria com o SENAC, realizou o XIII Painel de Debates sobre Gerenciamento de 
Áreas Contaminadas – Aspectos Gerais, Jurídicos e Técnicos da DD-38/2017. O 
encontro aconteceu em abril, no Centro de Convenções do SENAC Santo Amaro, 
na cidade de São Paulo, e serviu como palco para o debate do setor sobre a nova 
determinação da CETESB. 

As palestras e o debate foram moderados pelo geólogo e professor do SENAC, 
Martim Afonso. A primeira exposição tratou dos “Aspectos Gerais” da DD-38/2017 
liderada por Rodrigo Cunha, gerente da CETESB e coordenador do curso de re-
mediação do SENAC, que apresentou como será a atuação da agência ambiental 
no que diz respeito à mudança de comportamento levando em consideração a 
evolução do mercado na última década. 

Na sequência, o advogado Fabricio Soler, da Felsberg Advogados, ressaltou 
pontos sobre os pagamentos previstos em lei, quanto às questões relativas ao de-
senvolvimento junto às seguradoras para formatação de um modelo que atenda a 
nova regulamentação. Já a advogada Lina Pimentel de Mattos Filho salientou a im-
portância de se promover uma mudança no relacionamento entre os responsáveis 
técnicos e legais; a necessidade da sofisticação nos contratos entre vendedores, 
compradores e consultorias em razão das novas exigências contidas na DD-038; e 
a necessidade de reflexão sobre a função socioambiental da propriedade urbana 

versus a conservação ambiental da pro-
priedade não urbana. 

Sobre as questões técnicas do do-
cumento, a presidente da AESAS e 
diretora geral da Waterloo, Ana Paula 
Queiroz, destacou a relevante modifica-
ção contida na nova norma em relação 
à Avaliação Preliminar e pontuou o que 
os responsáveis técnicos não poderão 
mais negligenciar nas etapas do geren-
ciamento de áreas contaminadas. 

Por fim, o vice-presidente da AESAS 
e diretor da Doxor, Thiago Gomes, 
detalhou as mudanças nas etapas do 
processo de reabilitação e emissão do 
termo de reabilitação para uso declara-
do, destacando que as medidas de re-
mediação por tratamento deverão ser 
priorizadas em relação às medidas de 
remediação por contenção, sendo que 
estas deverão ser aplicadas nas situa-
ções em que as medidas de remedia-
ção por tratamento não se mostrem, a 
curto e médio prazos, suficientes para 
controle dos riscos.

Prestigiaram o evento mais de 450 
profissionais de empresas de consul-
toria de gerenciamento em áreas con-
taminadas, empresas de remediação 
ambiental, empresas de produtos e 
insumos, laboratórios ambientais, in-
dústria, construção civil, mercado de 
petróleo, conselho de classe e associa-
ções, além de advogados e estudantes 
de pós-graduação.

COMPETÊNCIA EM LIMPEZA URBANA

www.planaltoindustria.com.br

FÁBRICA:  Av. Conde Matarazzo • 1300 • St. Santos Dumont
Goiânia • Goiás • Brasil • CEP 74.463-360

 +55(62) 3237-2400

Assistência Técnica 24 horas em todo território nacional.

ÉTICA E QUALIDADE, 
TRABALHANDO 

SEMPRE EM 
PRIMEIRO 

LUGAR.

LINHA 2017

A mais nova opção do mercado para 
locações de frotas e equipamentos. 

RENTAL

Filial - SP • São Paulo
+55 11 2631-4150

Rua Terceiro Sargento João Lopes Filho, 431, CEP 02.178-010
Parque Novo Mundo   São Paulo – SP

Filial - RJ • Rio de Janeiro
+55 21 2584-1534

Rua do Feijão, 373, • Loja I, CEP 21.011-050 
B. Penha Circular • Rio de Janeiro

Filial - POA • Porto Alegre
+55 51 3095-2402

Rua Travessa da Encruzilhada, 150, CEP 91.424-420
Bom Jeus • Porto Alegre/RS
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Realizada no período de 7 a 9 de junho, no São Paulo Expo 
Exhibition & Convention Center, A Semana das Tecnologias 
Integradas para Construção, Meio Ambiente e Equipamentos, 
evidenciou três assuntos relevantes para a sociedade: a mobi-
lidade humana para a convivência harmônica entre pedestres, 
ciclistas, pessoas com deficiência e os veículos; a sustentabilida-
de ambiental como prioridade em todas as atividades da econo-
mia; e os investimentos no setor da construção para a retomada 
do emprego e de um novo ciclo de crescimento. 

O evento foi composto pelas mais importantes feiras das 
áreas de construção, meio ambiente e equipamentos: a BW 
Expo, feira de Serviços e Tecnologias para Gestão Sustentável 
de Água, Resíduos, Ar e Energia; a Construction Expo 2017, 
feira internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura; e a 
M&T Peças e Serviços, feira e congresso de Tecnologia e Ges-

tão de Equipamentos para Construção e Mineração. Também 
contou com o Sobratema Summit, o maior evento de conteúdo 
desses segmentos no país.

Um dos destaques do evento foi o Programa VivaCidade, por 
meio do Projeto Ruas Completas e da Praça da Acessibilidade. 
Nele, os visitantes puderam passar por um recorte urbano, pro-
jetado e construído sob os conceitos de acessibilidade universal, 
que exemplifica que é possível a convivência harmoniosa entre 
pedestres, ciclistas, ônibus e automóveis.

O presidente José Roberto Bernasconi, do Sinaenco (Sindi-
cato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Con-
sultiva), uma das instituições incentivadoras do programa, disse 
que “o objetivo foi mostrar, em escala real, aos prefeitos e inte-
grantes das administrações municipais e aos visitantes a possi-
bilidade da convivência harmoniosa e segura decorrente de vias 
urbanas bem planejadas, em locais de comércio e com grande 
fluxo de pessoas”.

Já o Espaço ITF Forum (Innovative Technological Forum), outro 
destaque do evento, serviu para a difusão de conhecimento téc-
nico sobre inovação, tecnologia, capacitação profissional, e-lear-
ning, plataformas online, sistemas arquitetônicos, oportunidades 
na área de guindastes, tecnologia para tratamento de efluentes, 
certificação ISO14001 e utilização de resíduos em asfalto.

“Tivemos um ano difícil e de muito trabalho, em decorrência 
da conjuntura político-econômica, mas tivemos uma recompensa 
maior ao ver o pavilhão de exposições com um público excelente, 
formado por decisores de compra, por representantes de diver-
sos segmentos e de órgãos públicos, por engenheiros, técnicos 
e projetistas, além de líderes governamentais e setoriais. Soma-
-se a essa qualificação de visitantes, a resposta positiva dos ex-
positores, que ressaltaram as novas oportunidades de mercado, 
de negócios e de relacionamento”, ressaltou Afonso Mamede, 
presidente da idealizadora do evento, a Associação Brasileira de 
Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema).

SEMANA DAS TECNOLOGIAS 
INTEGRADAS DISCUTE TEMAS 
RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

A oitava edição do Fórum Internacional de Resíduos Sólidos (FIRS), realiza-
da no período de 12 a 14 de junho, no auditório da Universidade Tecnológi-
ca Feral do Paraná (UTFPR), em Curitiba, trouxe o tema “Resíduos Sólidos e 
Recursos Hídricos – As Grandes Consequências de Cada Atitude”. 

O evento reuniu cerca de 600 participantes, 19 estados brasileiros mais 
o Distrito Federal, com trabalhos que alcançaram, além do Brasil, Espanha, 
Finlândia, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Egito. No auditório princi-
pal do FIRS, além das apresentações dos mais de 250 trabalhos científicos 
inscritos, foram ministrados três cursos técnicos: Geossintéticos em Obras 
Geotécnicas e de Saneamento Ambiental; Projeto e Monitoramento de Ater-
ros Sanitários; e A Compostagem e sua Aplicação Como Meio Educativo, 
promovidos pela Ecos da Natureza.

Alguns dos paineis realizados no evento discutiram temas sobre as mu-
danças no licenciamento ambiental em nível estadual e federal, consórcio 

8ºFIRS DESTACA AS CONSEQUÊNCIAS 
DE CADA ATITUDE SOBRE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E RECURSOS HÍDRICOS

público e parceria público privada, 
cenário atual e futuro da logística 
reversa no Brasil, avaliação de ciclo 
de vida como ferramenta ambiental, 
dentre outros.

O evento contou ainda com a par-
ceria do Ecos da Sardenha, que di-
vulga os trabalhos do Simpósio da 
Sardenha, um dos eventos mundiais 
mais importantes na área de resí-
duos que ocorre a cada dois anos. 
Houve também a estreia do Forum 
de Gestão Ambiental da própria 
UTFPR. 

"O evento reuniu 
cerca de 600 

participantes, 
19 estados 

brasileiros mais o 
Distrito Federal, 

com trabalhos 
que alcançaram, 

além do Brasil, 
Espanha, 

Finlândia, Estados 
Unidos, Alemanha, 
Portugal e Egito"D
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MERCADO

DESDE

SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS

49 3541 3100 | www.bruno.com.br | bruno@bruno.com.br

Plantas completas para cooprocessamento
Plantas completas para resíduos sólidos urbanos

Reaproveitamento e valorização de materiais
Equipamentos para trituração e descaracterização

Sistema para peneiramento
Sistema para tratamento Biológico 

CAMPINAS SEDIA O 
FÓRUM BRASIL DE GESTÃO AMBIENTAL 

No período de 10 a 12 de julho, a cidade de Campinas se-
diou o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, realizado no espaço 
Expo Dom Pedro. O evento trouxe temas sobre logística re-
versa, reciclagem, saneamento básico, regularização fundiária, 
desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, fontes re-
nováveis e políticas públicas, debatidos em aproximadamente 
40 atividades simultâneas, dentre elas, palestras, workshops, 
seminários, câmaras técnicas, rodada de negócios, exposições 
técnicas e feira de negócios.

Uma das atividades realizadas foi o “Diálogos Abrelpe: 
como cumprir e pôr em prática as diretrizes da PNRS?”, que 
debateu junto ao público os entraves e soluções para supe-
rar as barreiras atuais e implementar as diretrizes da PNRS de 

forma satisfatória. Os três dias de evento reuniu mais de oito 
mil visitantes e sessenta empresas expositoras, além da parti-
cipação de representantes de todos os estados da Federação, 
representantes de dez países e cerca de 300 prefeitos e secre-
tários de estado.

Os visitantes do fórum ainda puderam apreciar apresenta-
ções artísticas e culturais programadas durante o encontro. A 
“Orquestra de Violeiros de Pedreira”, da cidade de Pedreira, 
interior de São Paulo, apresentou na primeira noite as tradi-
ções da cultura caipira. Houve também a participação do “Co-
ral Harmonia”, com um repertório composto por peças popu-
lares brasileiras, e apresentação do CD “Culto à Ciência”, de 
Wton, compositor joseense radicado em Campinas. 

CONGRESSO ABES-FENASAN: 
DESAFIOS SOBRE SANEAMENTO 
AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO 
NO BRASIL

O Congresso ABES-Fenasan 2017, promovido pela 
ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária) e 
AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp), rea-
lizado em outubro, no São Paulo Expo, trouxe este ano o 
tema “Saneamento Ambiental: Desenvolvimento e Quali-
dade de Vida na Retomada do Crescimento”. Foram mais 
de mil trabalhos técnicos apresentados, 4 mil congressis-
tas, 200 expositores e 25 mil visitantes.

No painel de abertura, com o tema do evento, foram 
levantadas questões pertinentes ao assunto para um au-
ditório lotado de participantes de todos os estados bra-
sileiros. Durante o congresso, um Painel de Debates foi 
exibido com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, e com 
presidentes de empresas e associações para debater te-
mas como regulação, eficiência operacional e a busca da 
universalização.

Ao final do painel, o presidente nacional da ABES, 
Roberval Tavares de Souza, entregou ao ministro Bruno 
Araújo e aos presidentes convidados a Carta dos Sanita-
ristas do Brasil, um documento que reúne propostas de 
avanço para o setor.

No último dia de paineis, a temática sobre a importân-
cia do saneamento e dos resíduos foi tratada pelo sena-
dor Jorge Viana, destacando que o preparo que falta aos 
gestores em cargos administrativos sobra aos integrantes 
de órgãos reguladores. “Isso atrapalha a gestão quando 
se estabelecem regras e tetos de gastos antes de se esta-
belecer critérios para as obras públicas”.

Para finalizar o encontro, pela primeira vez, o congres-
so ABES-Fenasan 2017 promoveu uma Conferência Livre 
de Saúde com o tema “Saneamento no Território: Como 
estabelecer e fortalecer o diálogo entre os setores de sa-
neamento e de saúde?”. Na ocasião, foram discutidas a 
importância de políticas públicas integradas no cenário 
atual, levando em consideração o crescimento das cida-
des e regiões metropolitanas. O painel foi coordenado 
pela Diretora da ABES-SP e Coordenadora das Câmaras 
Técnicas de Saúde Pública e Resíduos Sólidos de São Pau-
lo, Roseane Maria Garcia Lopes de Souza. 

D
iv

ul
g

aç
ão



20  |  ARes - Revista Ambiente & Resíduos Outubro - 2017  |  21

MERCADO

PLANTA DE RECICLAGEM ITALIANA 
UTILIZA TECNOLOGIA DA TOMRA 
SORTING RECYCLING

A TOMRA Sorting Recycling instalou na Itália um gran-
de número de unidades TOMRA X-TRACT com raios-X 
para processamento e seleção de alumínio. As unidades 
ficam no Centro Rottami de Cisterna di Latina, na re-
gião de Lazio, um dos principais centros de reciclagem 
na Itália.

São processados a cada mês cerca de 400 toneladas 
de alumínio, 4 mil toneladas de sucata de metais ferro-
sos, 300 toneladas de sucata de metais não ferrosos, 2 
mil toneladas de pneus e 200 toneladas de baterias de 
chumbo.

Gennaro Del Prete, um dos proprietários do centro, diz 
que a separação do alumínio do fluxo de resíduos que 
entra ocorre na fase final de um processo de tratamento 
complexo que foi concebido utilizando algumas das má-
quinas próprias patenteadas e duas unidades TOMRA, a 
fim de minimizar a perda de material. “Especificamente, 

neste processo, usamos uma máquina TOMRA FINDER, 
adquirida em 2008 e uma TOMRA X-TRACT de última 
geração, adquirida em 2016 e que começou a trabalhar 
muito recentemente”, especifica.

Todo o material é processado em batelada e usa-se 
uma sequência alternada para processar três diferentes 
granulometrias: 5-30 mm, 30-80 mm e > 80 mm. “A últi-
ma unidade instalada X-TRACT tem permitido uma me-
lhor separação do material processado, o que significou 
um aumento no valor do produto final obtido”, expli-
ca Davide Cattaneo, distribuidora de equipamentos da 
TOMRA Sorting Recycling na Itália.

O TOMRA X-TRACT, graças à sua tecnologia de tria-
gem com raios-X, permite o reconhecimento e separa-
ção de materiais com base na sua densidade atômica, 
independentemente do tamanho, humidade ou contami-
nação, obtendo-se frações com um alto nível de pureza.
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19ª SEMANA DO MEIO AMBIENTE DA 
FIESP/CIESP TROUXE ATUALIZAÇÕES 
SOBRE LOGÍSTICA REVERSA E RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS

A 19ª Edição da Semana do Meio Ambiente da Fiesp/
Ciesp, realizada em junho, reuniu especialistas para deba-
ter questões como o Código Florestal, economia circular, 
água, gestão de resíduos sólidos e gestão empresarial.

O primeiro dia do evento foi marcado por uma reunião 
conjunta dos conselhos COSEMA, COSAG e COINFRA, 
além da comemoração dos cinco anos do Código Flores-
tal Brasileiro. No segundo dia, durante o seminário “Per-
das de água nos sistemas de distribuição como agravan-
te à vulnerabilidade das bacias hidrográficas” realizou-se 
uma abordagem sobre o cenário hídrico do Brasil, além 
de mesa redonda com representantes da ANA (Agência 
Nacional das Águas), do Instituto Terra Brasil, da SANA-
SA (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamen-
to S/A), dentre outros.

A economia circular e os desafios para o setor empre-
sarial também foram outros destaques do evento, com 
debates presididos pelo vice-presidente da International 
Solid Waste Association (ISWA), Carlos Roberto da Silva 
Filho; pelo professor e coordenador do programa Pio-
neer University em Economia Circular da USP, Aldo Ro-
berto Ometto; e pela representante da Fundação Ellen 
MacArthur, Luísa Santiago.

Além das assinaturas de Termos de Cooperação entre 
SMA/CETESB/FIESP/CIESP e entre FIESP/CIESP/ABI-
NEE/GREEN ELETRON, foram discutidos e apresentados 
alguns casos práticos sobre a gestão de resíduos sólidos 
urbanos em Itu e Cabreúva, pelo diretor do Grupo EPPO, 
Rodrigo Ventri. Na ocasião, o advogado ambientalista 
Fabrício Soler, da Felsberg Advogados, completou o de-
bate com a temática dos Acordos Setoriais e Sistemas 
de Logística Reversa, seguido pela apresentação de case 
das Indústrias FOX, com o diretor Marcelo Souza, e do 
Programa De Mão Para o Futuro, com o representante 
da ABIHPEC, João Carlos Basílio.

A Gestão de Eletroeletrônicos e sua logística reversa, 
bem como os Termos de Compromisso no estado de 
São Paulo e as propostas de simplificação das obriga-
ções tributárias foram algumas temáticas finais. As me-
sas redondas “Gestão Empresarial & Sustentabilidade” 
e “Indústrias e os ODS – o setor industrial brasileiro face 
às metas globais para o desenvolvimento sustentável” 
tiveram por objetivo debater o papel e o compromisso 
das empresas brasileiras e entidades do setor produtivo, 
além de compartilhar as perspectivas do setor industrial 
em relação aos ODS e inspirar a indústria brasileira e 
envolver-se na agenda mundial.
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CONFERÊNCIA ETHOS 360º: 
DIVERSIDADE, INTEGRIDADE 
E MEIO AMBIENTe

A 19ª edição da Conferência Ethos 360º, realizada em se-
tembro, trouxa uma vasta pluralidade de temas envolven-
do diversidade e direitos humanos; integridade e combate 
à corrupção; e sustentabilidade e meio ambiente.

O evento contou com aproximadamente 1.200 visitan-
tes, que tiveram a oportunidade de participar de 60 ati-
vidades em cinco palcos diferentes, discutindo questões 

globais, mas com perspectivas sobre raça, gênero, mobi-
lidade urbana, clima, democracia, transparência, desigual-
dade social, entre outros.

Este ano, durante a abertura do evento, alguns CEOs 
destacaram a atual conjuntura econômica e social e apon-
taram expectativas de ações. Dentre os presentes estavam 
o presidente da Natura, João Paulo Ferreira; o presidente 
e CEO do Walmart Brasil, Flavio Cotini; a cofundadora e 
presidente do Grupo Sabin, Janete Vaz; e o presidente da 
Alcoa Brasil Otávio Carvalheira. 

Durante dois dias de conferência um total de quatro lan-
çamentos foram realizados: Publicação de Financiamento 
Climático para Adaptação no Brasil; Guia Temático de Cli-
ma; Plano Nacional de Integridade, Transparência e Com-
bate à Corrupção; e Índice Global de Segurança Alimentar, 
do The Economist Unit.

Sobre o Financiamento Climático, o texto trouxe uma 
abordagem quanto à produção de alimentos num cenário 
de aquecimento global e análises referentes ao papel das 
empresas, a fim de mitigar riscos. Já o Índice Global de Se-
gurança Alimentar, após quatro anos consecutivos de bons 
resultados, constatou que houve um declínio na disponibi-
lidade, segurança e qualidade dos alimentos consumidos. 

O Guia Temático de Clima, por sua vez, apresentou 
indicadores específicos para que as empresas possam 
ter a exata noção do status de suas ações em relação 
ao aumento da temperatura. E o texto base do Plano 
Nacional de Integridade, Transparência e Combate à 
Corrupção, trouxe um conjunto de propostas e medidas 
a serem contempladas e que sejam capazes de tratar os 
temas de forma sistêmica.

A Conferência Ethos inovou mais uma vez com o formato 
360º, com painéis acontecendo simultaneamente no mesmo 
espaço, sem divisórias ou isolamento acústico. Desta vez, a 
interatividade foi ainda maior e com debates em comum.
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II SIRSS LEVANTA DISCUSSÃO SOBRE 
INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SETOR

Após o sucesso da primeira edição, a ABES-SP (Associação Brasi-
leira de Engenharia Sanitária e Ambiental), em parceria com outras 
entidades, realizou no período de 25 a 27 de abril, a segunda edi-
ção do Simpósio Internacional de Resíduos de Serviços de Saúde 
(SIRSS), no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT/USP), em São 
Paulo. A diretora da ABES-SP, a engenheira Roseane Souza, tam-
bém coordenadora das Câmaras Técnicas de Resíduos Sólidos e de 
Saúde Pública da entidade, abriu o evento lembrando que ele sur-
giu da necessidade de informar e capacitar para avançar no tema.

Duas palestras internacionais marcaram o primeiro e o segundo 
dia de evento, ministradas pelo especialista português Prof. Dr. Ma-
rio Russo, coordenador do Instituto Politécnico de Viana do Caste-
lo, PhD - Portugal e CEO da Levon Ambiente S.A. O especialista 
discorreu sobre o tema “Estado da Arte dos Resíduos Sólidos e 
Serviços de Saúde na Comunidade Europeia e na América Latina”.

Já a segunda palestra trouxe o tema “Logística Reversa e os de-
safios globais da reciclagem”. O professor apresentou dados glo-
bais de resíduos e reciclagem e aspectos econômicos. Conforme 
demonstrou, dados de 2014 mostram que o desperdício de mate-

riais que deixam de ser reciclados chega a 60% em todo o mundo.
No decorrer do encontro ainda foram tratados temas relacio-

nados à tecnologia no tratamento de resíduos de saúde, acordos 
setoriais, atividades de coleta externa para resíduos de serviços de 
saúde, dentre outros.

LANÇAMENTO

O evento também foi palco para o lançamento do Programa de 
Conformidade em Gestão Ambiental e de Resíduos de Saúde da 
Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais) com a parceria da ABES-SP (Associação Brasi-
leira de Engenharia Sanitária e Ambiental).

O Programa tem como finalidade auxiliar os geradores na prá-
tica de eficiente política de gestão ambiental, usando como ferra-
menta básica a aplicação de modernas práticas baseadas na legis-
lação vigente. As inscrições para adesão serão abertas em breve e 
divulgadas pela Abrelpe e ABES-SP e os interessados em aderir ao 
programa poderão manifestar formalmente sua intensão.
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DEPUTADO 
CARLOS GOMES

ENTREVISTA COM

coordenador da Frente Parlamentar em Defesa  
da Cadeia da Reciclagem

ENTREVISTA

De onde veio a ideia para criar a iniciativa da Frente 
Parlamentar em Defesa da Reciclagem?

Veio da minha história de vida. Catador de material re-
ciclado foi uma das minhas primeiras profissões. Eu catava 
osso, papel e latas para conseguir uns trocados para ajudar 
em casa e poder comprar o meu material escolar. E por ter 
vivido na pele os sabores e os dissabores que a atividade 
proporciona, resolvi fazer algo para valorizar o trabalho 
dessas pessoas, que são verdadeiros agentes ambientais.

Qual a importância desse tema hoje em dia?

Fundamental. Mas ela está mal colocada. Hoje ela é 
vista mais do ponto de vista ambiental, enquanto que, se 
fosse abordada pela ótica financeira, tenho certeza que 
haveria maior mobilização da população em relação ao 
tema. É inegável que se não fizermos nada agora, o pla-
neta sofrerá ainda mais, em médio e longo prazo, com 
a falta de recursos naturais e com a poluição. Só que as 
pessoas veem isso como algo muito distante. Eu tenho 

convicção de que se chegasse ao seu conhecimento a 
diferença financeira que a reciclagem pode impactar nas 
suas vidas, teríamos um crescimento muito mais signifi-
cativo do setor no Brasil. Na Alemanha, por exemplo, a 
área movimenta 70 bilhões de euros por ano, e é a quar-
ta maior atividade econômica. Lá existe uma cultura da 
reciclagem instituída entre os cidadãos.

Ao se falar em reciclagem vem à cabeça os resíduos 
secos. E os orgânicos? Qual seria a solução?

Compostagem. É uma técnica ainda pouco conheci-
da, mas que pode ser vital para o reaproveitamento de 
51% do lixo que produzimos anualmente, segundo o Mi-
nistério do Meio Ambiente. Basicamente, ela mistura a 
matéria orgânica, seja de origem urbana, doméstica, in-
dustrial, agrícola ou florestal, com alguns componentes 
químicos e os transforma em adubo. O elemento tem 
reconhecido valor na produção de alimentos orgânicos 
e pode ser um vetor de fortalecimento da agricultura 
familiar. Contudo, é preciso viabilizar o procedimento, 

"É inegável que se não fizermos 
nada agora, o planeta sofrerá 

ainda mais, em médio e longo 
prazo, com a falta de recursos 

naturais e com a poluição. Só que 
as pessoas veem isso como algo 

muito distante"

Foto: Douglas Gomes
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acabando com a discrepância de exigências entre Mi-
nistério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura.

Ainda sobre esse tema, quais tipos de materiais ainda 
representam um problema em termos de reciclagem? 
Há algum processo novo verdadeiramente inovador? 
Qual a pertinência de tratar da reciclagem desses ou-
tros materiais no cenário geral da reciclagem?

Atualmente, quase todo o tipo de artigo é reciclável. E 
aquele que não é, uma pequena parte pode ser descar-
tado adequadamente se forem seguidas as regras deter-
minadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, para 
que não haja qualquer dano ao meio ambiente. Existem 
vários processos inovadores em andamento. Em 2015, em 
uma feira em São Paulo, conheci uma máquina com capa-
cidade para desmontar e separar tudo que é reutilizável 
em uma geladeira em apenas dois minutos. O problema é 
que, se não há estímulo ao setor, essas ações se perdem 
com o tempo. É preciso equilibrar a cadeia da reciclagem 
no Brasil. Existem alguns materiais que não são reciclados 
pela falta, em algumas regiões do país, de empresas que 

o reutilizem. E o preço para transportar esses resíduos até 
onde eles podem ser comercializados é inviável.

Quais são os desafios para tirar a PNRS do papel?

Eu destacaria dois. Vontade política: enquanto não hou-
ver comprometimento do Poder Público com a causa, di-
ficilmente ela evoluirá. E então, entra a desoneração fiscal 
para produtos feitos com material reciclado. Não é possível 
que um mesmo artigo seja duas, três, quatro vezes tribu-
tado para ser reinserido nas linhas industriais. E o segundo 
desafio é a visão financeira: um setor que injeta em nossa 
economia R$ 12 bilhões por ano, de acordo com o IPEA, 
somente com a reciclagem de 3% das 79,9 milhões de to-
neladas de resíduos orgânicos, não pode ser menospre-
zado. Além disso, o custo com o tratamento de doenças 
decorrentes do manejo inadequado do lixo é muito maior 
para os governos municipais, estaduais e federal.

O senhor é a favor da prorrogação dos prazos da 
PNRS, conforme vários projetos de lei que estão em 
trâmite na Câmara dos Deputados?

"Enquanto não 
houver interesse 

do Poder Público 
de reunir todos os 

atores da cadeia 
e ouvir as suas 
demandas para 

encontrar soluções 
a um problema que 

é de todos, os 
acordos seguirão 

em período de 
gestação"

Não, mas não adianta jogar a bomba no colo dos mu-
nicípios. A União precisa socorrê-los com suporte técni-
co e financeiro, afinal, é ela quem fica com a maior parte 
dos recursos públicos.

A PNRS passou 20 anos em discussão no Congresso 
e passados 7 anos de vigência um dos principais pon-
tos - a logística reversa - ainda não saiu do papel. O 
que falta pra cumprir esse ponto da lei?

Como disse na penúltima resposta, vontade política. Você 
pode ter a melhor lei do mundo no papel. Enquanto não hou-
ver interesse do Poder Público de reunir todos os atores da 
cadeia e ouvir as suas demandas para encontrar soluções a um 
problema que é de todos, os acordos seguirão em período 
de gestação. E esse é o nosso principal desafio, promover o 
diálogo permanente entre os integrantes da reciclagem, desde 
o catador ao dono de uma indústria, com os poderes Legisla-
tivo e Executivo. E para isso, a Frente Parlamentar em Defesa 
da Cadeia Produtiva da Reciclagem é um canal à disposição 
de todos os interessados no desenvolvimento do tema. Temos 
muito trabalho. Vamos em frente.

Pixabay
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LOGÍSTICA 
REVERSA:

Por Suênia Cardoso

Pela lei, todos os resíduos devem ter destinação apropriada. 
Os resíduos pós-consumo são sujeitos a sistemas de logística  
reversa, devendo retornar para recuperação e aproveitamento em 
novo ciclo produtivo

VALOR PARA O RESÍDUO

CAPA
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78,3 ton 
de RSU

em 2016 o 
brasil gerou9%

América Latina
produz

de resíduo  
eletrônico do  

planeta

brasil 
comercializa

290 M 
de lâmpadas

por ano
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O tempo de vida útil dos bens duráveis e semidurá-
veis deveria contribuir para que menos resíduos fossem 
gerados. Contudo, como esses produtos em geral já tra-
zem uma obsolescência programa desde o processo de 
design e fabricação, o seu descarte é muito mais rápido 
do que a capacidade de se dar um destino correto e 
mais nobre para eles. 

Embora o país possua uma legislação sobre resíduos, 
privilegiando a recuperação e aproveitamento dos mate-
riais pós-consumo, ainda é insuficiente a sua prática, já 
que o descarte inconsciente dos mesmos, muitas vezes, 
é feito como resíduo convencional (ou como rejeito, nos 
termos da Lei) ou acaba indo parar em ruas, em rios ou 
aterros clandestinos.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA), o lixo eletrônico, por exemplo, se 
tornou um grande desafio para o planeta. Este ano, em 
todo o mundo, a quantidade de lixo eletrônico descar-
tado deve chegar a 50 milhões de toneladas. Ainda de 
acordo com o PNUMA, na América Latina é produzido 
por ano, em média, 9% de todo o resíduo do setor no 

planeta. E na região, o Brasil é o país que mais gera lixo 
eletrônico, registrando 1,4 milhão de toneladas por ano.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 
12.305/2010, estabelece um conjunto de ações desti-
nadas a viabilizar o recolhimento de vários produtos e 
sua destinação final. É a chamada logística reversa, com 
responsabilidade compartilhada entre consumidores, fa-
bricantes, comerciantes e poder público. 

Pela lei, são obrigados a estruturar e implementar sis-
temas de logística reversa os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de agrotóxicos; pilhas e 
baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e em-
balagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; e produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes. As categorias de medicamentos e de 
embalagens foram inseridas nesse rol a partir de decisão 
do Comitê Orientador da Logística Reversa, coordenado 
pelo Ministério do Meio Ambiente.

Os instrumentos previstos na Lei para viabilizar os sis-
temas de logística reversa são os acordos setoriais, os 
regulamentos expedidos pelo poder público e os ter-

"No Brasil, são 
comercializados 
atualmente cerca 
de 290 milhões de 

lâmpadas por ano. 
Após o consumo, 

grande parte desse 
volume não recebe 

destinação adequada. 
O lixo eletrônico, 

por sua vez, é muito 
rico e pode ser usado 

para recuperar 
equipamentos. Além 

disso, seus elementos 
químicos podem 

ser revendidos às 
indústrias para serem 

reutilizados como 
matéria-prima."

mos de compromisso. Especificamente, no segmento de 
eletroeletrônicos ainda está em fase de negociação um 
acordo setorial de âmbito nacional para as quatro linhas 
existentes: branca (refrigeradores, fogões, lavadoras 
e secadoras de roupas, condicionador de ar), marrom 
(monitores e televisores, filmadoras e equipamentos de 
áudio), azul (ferros elétricos, batedeiras, liquidificadores, 
cafeterias e aspiradores) e verde (acessórios de informá-
tica e telefones celulares). Destas, a que mais avançou 
em termos de logística reversa foi a verde.

“Embora os acordos setoriais estejam, de modo geral, 
estacionados, a linha verde é a que está mais adiantada. 
Porém, evoluir nesta área depende também de interes-
ses econômicos. No caso de monitores, alguns fabrican-
tes de computadores já fazem logística reversa por causa 
da PNRS. Entretanto, o fabricante tem interesse em fa-
zer um novo produto e não de reaproveitar o antigo. Já 
no caso dos celulares, existem muitos metais preciosos, 
então há um interesse muito maior na logística reversa 
deste produto”, acredita Tereza de Brito Carvalho, coor-
denadora do Laboratório de Sustentabilidade Poli/USP.
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A situação política e econômica pela qual o país está 
passando é outro ponto em questão e que impacta na 
efetivação dos acordos setoriais, segundo Giancarlo 
Esposito, responsável pelo setor comercial da Silcon. 
“Os acordos que não foram assinados estão sendo pre-
judicados pelo ambiente político turbulento que acaba 
diminuindo o tempo de resposta do governo, além da 
crise econômica que atormenta o país. Porém, alguns 
estados, como São Paulo, tem feito seu papel e estabe-
lecido políticas próprias, o que ajuda no avanço para a 
solução nacional”.

A implantação dos sistemas de logística reversa é um ca-
minho sem volta, apesar de a crise político-econômica ser, 
muitas vezes, um freio para a tomada de decisões, tornan-
do o país refém do atraso. “Neste momento entendemos 
que é complicado para as empresas manterem suas ativi-
dades principais em operação, quanto mais implantarem 
sistemas que muitas vezes geram mais retorno ambiental 
e social do que econômico. Porém, cabe às empresas se-
rem responsáveis pela destinação correta dos resíduos 
que seus produtos geram. Além disso, os consumidores 
estão cada vez mais conscientes das questões ambientais 
e valorizam empresas que agem de forma a minimizar os 
impactos que seus produtos originam”, acredita Marcelo 
Fidêncio, diretor da Globo EPS, empresa que recolhe o 
isopor por meio da logística reversa e os incorpora a novos 
produtos.

"A logística reversa de 
medicamentos é a categoria 
que está mais atrasada 
e, sequer, tem publicado 
o estudo de viabilidade 
técnica e financeira desse 
sistema, que é o documento 
que origina a negociação 
de um acordo setorial. O 
início das discussões para a 
implementação da logística 
reversa nesta categoria foi 
dado em 2011."

RESÍDUOS EM NÚMEROS

No país, de acordo com o Panorama dos Resíduos Sóli-
dos no Brasil, publicado pela Abrelpe (Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em 
2016 foram gerados 78,3 milhões de toneladas de resíduos 
sólidos urbanos. Por outro lado, segundo informações da 
Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos), a economia brasileira perde aproximada-
mente R$ 120 milhões por ano por não reciclar esse resíduo.

Ainda que o país tenha avançado por meio da Lei 
12.305/2010, esta nova realidade trouxe uma série de de-
safios de ordem estruturais e, principalmente, culturais, pois 
exige o empenho e o compromisso do poder público, da 
iniciativa privada geradora de resíduos e do consumidor 
final. “Infelizmente, as pessoas ainda consideram resíduo 
um lixo e não veem valor econômico nesse material. Ainda 
enterram literalmente metade das coisas que poderiam ser 
vendidas”, avalia Augusto Azevedo, consultor técnico da A2 
Gestão Ambiental, empresa de consultoria em gestão am-
biental com foco em diversas soluções ambientais.

No Brasil, são comercializados atualmente cerca de 290 
milhões de lâmpadas por ano. Após o consumo, grande 
parte desse volume não recebe destinação adequada. O 
lixo eletrônico, por sua vez, é muito rico e pode ser usado 
para recuperar equipamentos. Além disso, seus elementos 
químicos podem ser revendidos às indústrias para serem 
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reutilizados como matéria-prima. Mas, ainda assim, enfrenta 
inúmeras barreiras no âmbito da logística reversa.  

Os resíduos pós-consumo são um dos mercados do futu-
ro, porém, vistos como obstáculo para muitos empresários 
brasileiros. “O que a gente observa ainda de desafio é as 
empresas se colocarem de maneira mais proativa no merca-
do, como de fato responsáveis pelo processo de gestão de 
resíduos”, ressalta Augusto.

Por outro lado, “o consumidor deve ter o mesmo en-
tendimento, fazendo sua parte no correto descarte de 
seus resíduos pós-consumo e privilegiando produtos 
fabricados por empresas com políticas ambientais ade-
quadas. O avanço está nas mãos de todos. Dentro dos 
setores empresariais, no âmbito governamental, e dos 
consumidores. Com o aumento da relevância do assun-
to, e com o envolvimento da população em geral, de-
verá haver um crescimento no interesse, principalmente 
político, para desatar os nós que ainda dificultam a im-
plantação dos projetos de logística reversa no Brasil”, 
acredita Esposito.

QUEM SEGUE NA FRENTE

Antes mesmo da PNRS, o setor de Agrotóxicos já tinha 
instaurado em sua cadeia produtiva a logística reversa. Isto 
porque uma legislação anterior (Lei 9.974/2000) havia regu-
lamentado a destinação das embalagens vazias. Nesta cate-
goria, o Sistema Campo Limpo – programa gerenciado pelo 
Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 
(inpEV) – serviu de exemplo de logística reversa tendo como 
base a responsabilidade compartilhada entre todos os en-
volvidos. Em 2016, por exemplo, mais de 44 mil toneladas 
de embalagens vazias tiveram destino ambientalmente cor-
reto por meio desse sistema, representando 94% do total 
das embalagens primárias comercializadas.

Já o segmento de Óleos Lubrificantes e suas embalagens 
foi o primeiro a assinar o acordo setorial com o Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), em 2012, mostrando que, quando 
há comprometimento do setor, a cadeia de consumo e lo-
gística se organiza e faz com que o processo funcione. O Ins-
tituto Jogue Limpo, responsável pela gestão do sistema de 

CATEGORIAS DOS PRODUTOS

AGROTÓXICOS, SEUS RESÍDUOS E EMBALAGENS

PILHAS E BATERIAS

PNEUS

ÓLEOS LUBRIFICANTES, SEUS RESÍDUOS E EMBALAGENS

LÂMPADAS FLUORESCENTES,  
DE VAPOR DE SÓDIO E MERCÚRIO E DE LUZ MISTA 

PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E SEUS COMPONENTES

MEDICAMENTOS

EMBALAGENS EM GERAL

logística reversa desta cadeia, desde 2005, reciclou cerca de 
590 milhões de embalagens de diferentes empresas. Como 
resultado, em 2016, 94% das embalagens plásticas de óleos 
lubrificantes recebidos foram reciclados em produtos como 
conduítes, produtos de limpeza e outras embalagens de lu-
brificantes.

A logística reversa de medicamentos é a categoria que 
está mais atrasada e, sequer, tem publicado o estudo de 
viabilidade técnica e financeira desse sistema, que é o do-
cumento que origina a negociação de um acordo setorial. O 
início das discussões para a implementação da logística re-
versa nesta categoria foi dado em 2011. Passados seis anos, 
ainda há um atraso injustificado em relação a isso. Além 
disso, pesquisa da Universidade de Campinas (Unicamp) 
aponta ainda mais a gravidade da situação, registrando que 
80% das pessoas entrevistadas em mais de 140 municípios 
descartam resíduos de medicamentos no lixo comum. 

A falta de compromisso dos atores responsáveis e, so-
bretudo, de órgãos fiscalizadores de cadeias que ainda não 
avançaram quanto à logística reversa e que ainda não assi-
naram acordos setoriais ou termos de compromisso, ocasio-
na uma concorrência desleal com aqueles setores que têm 
seguido as diretrizes. O maior desafio, no entanto, é desper-
tar a consciência de todos, uma vez que cada um, inclusive o 
consumidor, tem uma parcela de contribuição para realizar 
a logística reversa.
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FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 
- PRODUÇÃO DE ENERGIA PARA UM 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O livro faz um panorama do poten-
cial e das tecnologias disponíveis para 
o aproveitamento das fontes renová-
veis de energia, enfatizando os aspec-
tos ambientais nos quais estão as van-
tagens sobre as fontes não renováveis, 
atualmente as mais utilizadas em todo 
o mundo. Também permite uma visão 
global e integrada dessas fontes.

Autor: Ennio Peres da Silva
Ano: 2014
Editora: Livraria da Física
1ª Edição

PRINCÍPIOS DE ENGENHARIA 
AMBIENTAL

O livro foca os aspectos mais 
importantes da tomada de deci-
são em engenharia ambiental. Traz 
conteúdos relevantes da química, da 
biologia, da hidrologia, da qualidade 
da água, do tratamento de efluentes 
domésticos e industriais, da poluição 
atmosférica e sonora e da gestão de 
resíduos sólidos urbanos, apresenta-
dos de forma detalhada.

Autor: Mackenzie L. Davis
Ano: 2016
Editora: AMGH
3ª Edição

INDICA
ARES

BIOGÁS - ECONOMIA, REGULAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE

O livro fornece conceitos sólidos e apli-
cáveis no ambiente econômico e regula-
tório que envolve a atividade de geração 
de energia a partir das chamadas fontes 
renováveis. Na obra, a apresentação apli-
cada do assunto contribui para a integra-
ção das áreas de conhecimento que se 
relacionam direta e indiretamente com 
a geração de energia a partir do Biogás.

Autor: Fábio Viana de Abreu
Ano: 2014
Editora: Interciência
1ª Edição

ESTANTE

THIS CHANGES EVERYTHING: CAPITALISM VS THE CLIMATE

A autora argumenta que não se pode combater as mudanças cli-
máticas sem combater o capitalismo. Klein reforça que o capitalis-
mo (e não o carbono) é que está na origem das alterações climáti-
cas que, em busca do lucro, nos conduzem para um Armaggedon 
ambiental.

Autora: Naomi Klein
Ano: 2014
Editora: Simon & Schuster
1ª Edição

ANÁLISE AMBIENTAL – 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E TRATAMENTO DE EFLUENTES

A publicação trata do meio ambiente, seu conceito, suas espécies, a relação com 
a Constituição Federal e a questão do desenvolvimento sustentável. Traz também 
uma análise sobre a importância da água, os impactos ambientais, os valores eco-
nômicos, sociais e ambientais dos recursos hídricos, além da tutela do Estado sobre 
esses bens. Direcionado para os cursos técnicos em Análises Químicas, Controle 
Ambiental, Meio Ambiente, Química, Saneamento, entre outros.

Autores: Fábio José Ibrahin, Francini Imene Dias Ibrahin e Eliane Ramos Cantuária
Ano: 2015
Editora: Érica
1ª Edição
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É uma artista inglesa que começou há alguns anos 
criando insetos coloridos e simpáticos com restos de 
lixo eletrônico, como placas e circuitos. Reaprovei-
tando resíduos com criatividade e perfeccionismo, 
sua obra vem ganhando cada vez mais admiradores.
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A maior área alagada do planeta 
depende da sua ajuda.
Conheça melhor o nosso trabalho:

55% DA REGIÃO ONDE NASCEM 
AS ÁGUAS QUE FORMAM O PANTANAL
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Conheça o trabalho 
da artista!



Nossos produtos:

Gestão de Resíduos Orgânicos: 
Destinação, Tratamento e Compostagem.

A Ecomark oferece a finalidade adequada para os resíduos orgânicos de 
origem animal, vegetal ou industrial, Classe IIA. Nossas soluções buscam 

harmonizar recursos e benefícios fundamentados no cumprimento de todas 
as Leis Ambientais e Agrícolas envolvidas nas diferentes etapas de sua 
atuação, minimizando os impactos ambientais e diminuindo os custos.

SUSTENTARK® é uma terra 
enriquecida com matéria 
orgânica indicada para 
plantas ornamentais, 
gramados e frutíferas, no 
plantio e manutenção, tanto 
em vasos e floreiras, como 
para enriquecimento do solo 
e formação de novos 
jardins, hortas e pomares.

SUSTENTA® é um 
fertilizante orgânico 
desenvolvido para atuar 
no plantio e manutenção 
das plantas como fonte de 
nutrientes, além de 
proporcionar uma melhora 
nas características físicas 
e químicas dos solos.


