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O Grupo Servis, com sede em Fortaleza (CE), lançou no segundo semestre de 2007 a 
Ultrambiental, uma empresa que "nasceu como forma de mostrar um exemplo positivo de 
desenvolvimento de uma cultura de reciclagem de materiais, aliada à sustentabilidade 
econômica e geração de empregos". 
 
Entre os inúmeros prêmios que já ganhou, este é um dos destaques: foi considerada pelo 
Monitor Group/revista Exame uma das 25 maiores inovações brasileiras da última década. 
 
RECICLAGEM PAGA CONTA DE ENERGIA 
 
O lançamento da Ultrambiental foi muito além dos objetivos normais de uma empresa. Uma 
das primeiras inovações que ela implantou foi a parceria com a Coelce (Companhia Energética 
do Ceará), da qual resultou o Ecoelce. 
 
O Programa Ecoelce incentiva a população cearense a adotar a coleta seletiva de lixo em suas 
residências. Em contrapartida, contribui para o pagamento da conta de energia, de acordo com 
a coleta de resíduos. Indiretamente, o programa proporciona a geração de renda para a 
população, que pode utilizar os recursos economizados para outros fins. 
 
Na prática, o usuário da energia elétrica da Coelce solicita seu cartão Ecoelce e, através do 
boleto da conta de energia, recebe dicas de como separar em sua residência os resíduos que 
podem ser reciclados. 
 
Em seguida, a pessoa vai ao posto de coleta mais próximo com o cartão Ecoelce e entrega a 
coleta dos resíduos que fez na sua residência. Os resíduos são pesados e o valor do desconto 
(equivalente ao peso) é automaticamente creditado na conta de energia. Ao receber a conta 
de energia, basta verificar o bônus concedido com o valor da sua coleta. 
 
Mais de 112 mil famílias em todo Ceará são beneficiadas com esse projeto que, além de 
Fortaleza, atende municípios da região metropolitana da capital como Mara-canaú, 
Maranguape, Caucaia e Eusébio. No Estado são 61 postos de coletas, sendo 32 em Fortaleza, 
10 na área metropolitana e 19 no interior. 
 
EVITOU O CORTE DE 68 MIL ÁRVORES 
 
Além de ser considerado uma das 25 maiores inovações brasileiras da última década, o 
programa em parceria da Ultrambiental e Coelce também recebeu os seguintes prêmios: FIEC 
(Federação das Indústrias do Ceará) por Desempenho Ambiental  primeiro lugar na categoria 
Integração com a Sociedade; Câmara Oficial Española de Comercio En Brasil Responsabilidade 
Social Corporativa para os melhores projetos feitos em benefício da sociedade brasileira; 
ONU/Global Compact um dos mais importantes projetos da América Latina alinhados aos 
princípios do Pacto Global; e ONU/World Business and Development Award 2008  um dos 10 
projetos no mundo que está ajudando a atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
 
A Ultrambiental cresceu e hoje atende todo o mercado gerador de resíduos, através de 
projetos ambientais em grandes empresas, gerindo projetos sócio-ambientais que atendem 
toda a população do Ceará, dos quais o Ecoelce (projeto ecológico da Coelce) é só um 
exemplo. 
 
Entre outros, a Ultrambiental presta os seguintes serviços: inventário de resíduos; PGRS 
(Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos); educação ambiental; coleta de resíduos 
classe 1 (aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo 
tratamento e disposição especiais em função de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade); coleta classe 2 (resíduos não-inertes: 
aqueles que não apresentam periculosidade, porém não são inertes porque podem ter 
propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água, ou seja, 



podem agredir o meio ambiente); destinação final correta dos resíduos e certificação de 
destino. 
 
Entre os benefícios resultantes desses serviços estão a retirada de 4,2 mil toneladas de 
resíduos das ruas e a preservação da natureza, pois os 575 mil kg de papel já reciclados 
evitaram o corte de 68 mil árvores; e os 700 mil kg reciclados de plástico evitaram o consumo 
de mais de 6,9 mil litros de petróleo. A Ultrambiental contribuiu ainda para a economia de 173 
milhões de litros de água e 5,9 milhões de kW/h de energia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20, 21 e 22 mar. 2009, Seudinheiro, B-
20.   


