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Uma experiência pioneira no
âmbito das incubadoras co-
meça a tomar corpo em Caria-
cica, município da Grande Vi-
tória, Espírito Santo. Trata-se
da Incubalix, fundada em
2008, cujo objetivo é reapro-
veitar resíduos como fonte e
oportunidade de negócios.
“Nossa intenção é o resíduo
voltar para o ciclo de merca-
do”, diz Humberto Martins,
sócio da Biomarca, empresa
com projeto de reciclagem de
óleo de fritura para a produ-
ção de biodiesel.

O resíduo, no caso da Bio-
marca, é o óleo, mas outras
empresas utilizam papel, plás-
tico, eletroeletrônicos e fibras
de coco como matéria-prima
para seus negócios. “Aparece
de tudo por aqui”, comenta
Alessandra Schirmer, gestora
da incubadora. “Há pessoas
interessadas em aproveitar re-
síduos de madeira, isopor, vi-
dro, pó de minério, mas é pre-
ciso avaliar a viabilidade do
negócio.” Ela chama a atenção
para o fato de a Incubalix ser
um investimento de longo
prazo e cujo resultado ainda
está para ser comprovado. “É a
primeira experiência em incu-
badoras especializada em eco-
negócios”, afirma.

Algumas vantagens
Essa nova modalidade, no en-
tanto, já nasce com algumas
vantagens. Fruto da parceria
entre o Sebrae do Espírito San-
to, o Instituto Marca de Desen-
volvimento Socioambiental
(Imadesa) e a empresa Marca
Ambiental, a Incubalix está si-
tuada dentro de um aterro sa-
nitário de mais de 2 milhões
de metros quadrados, o único
particular na região.

A Marca Ambiental cedeu o
espaço para construir os gal-
pões das empresas e a infra-
estrutura básica. “Sem essa
base da Incubalix seria inviável
iniciar um negócio”, afirma
Sebastião Martins Gomes, só-
cio da Biococo, que prevê o
aproveitamento das fibras da
casca de coco jogada nas
praias de Vitória para a fabri-
cação de forro em áreas des-
matadas. As mantas ajudam a
fixar e manter a umidade da
terra, após a semeadura das
árvores e vegetação. “Só para
construir um galpão como o
que ocupamos, precisaríamos
de muito mais capital.”

“A empresa cede o espaço e
ganha com a utilização do ma-
terial”, lembra Célia Perin,
coordenadora do Programa Ca-
pixaba de Materiais Reaprovei-
táveis pelo Sebrae. Ela conta

que o projeto atendeu a uma so-
licitação de empresários do Es-
pírito Santo que buscavam a re-
ciclagem dos materiais utiliza-
dos. “O Sebrae entrou na parte
de promoção dos negócios”,
afirma. “E o Instituto Estadual
do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos deu o aval, devido ao
compromisso com a causa da
sustentabilidade.”

Conceito novo
“A logística reversa vai gerar
uma cadeia enorme de negó-
cios”, acredita Alessandra.
“Precisamos apenas estabele-
cer onde estão as lacunas do

mercado e estimular os em-
preendedores a desenvolver
soluções.”

A Biomarca, por exemplo,
entrou com um pedido de pa-
tente para utilização da glice-
rina (subproduto do óleo) na
confecção de um sabão pasto-
so que não prejudica a mão e
dá brilho. “Estamos apostan-
do num conceito novo que,
além de promissor, contribui
para um futuro melhor para
todos”, afirma Humberto. Ela
já pensa adiante. “Vamos li-
cenciar nosso produto para
que outras pequenas usinas
também o utilizem. ■
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Incubadora abre suas portas
Iniciativa no estado do Espírito Santo visa incentivar a criação de empresas com ideias novas de

Projeto da incubadora
atendeu a uma
solicitação dos
empresários
capixabas que
buscavam uma
solução de reciclagem
para os materiais
utilizados

PROPOSTAS DA INCUBALIX

Mercado para reciclar
geladeiras velhas
Um dos quatro empreendimentos
apoiados pela Incubalix, a
Revertec espera o licenciamento
ambiental para começar o
desmonte e reaproveitamento
de eletroeletrônicos. “No caso
das geladeiras velhas, antes era
preciso enviar para reciclar em
São Paulo, conta Marcelo Souza.
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Alessandra Schirmer, gestora
da Incubalix: fibra de coco

pode ser usada na regeneração
de terrenos desmatados

para econegócios
aproveitamento de resíduos de todo tipo e origem

Fabio Vicentini/ARCO

Legislação inteligente
acelera investimentos
A inovação aplicada aos paradigmas da sustentabilida-
de tem se revelado não apenas geradora de soluções
para problemas ambientais, mas também como condi-
ção para o desenvolvimento de novos e rentáveis negó-
cios. A reciclagem de resíduos sólidos produz continua-
mente novos materiais para a indústria, reduzindo a
dependência de matéria-prima natural e enriquecendo
a cadeia de valor. Mas as oportunidades aparecem e se
transformam em negócios exclusivamente por conta do
espírito empreendedor e da visão de investidores.

A legislação que criou a Política Nacional de Meio
Ambiente já previa em 1981, portanto, sete anos antes
da nova Constituição, punições para municípios que
não mantivessem sistemas de coleta e tratamento ade-
quado para o lixo urbano. Mas a legislação específica
que normatizaria uma Política Nacional de Resíduos
Sólidos só veio a ser proposta por ocasião do Projeto de
Lei 203/91, cuja versão original foi elaborada há deze-
nove anos. Apenas dez anos depois nasceria o arca-
bouço legal de proteção do meio ambiente artificial,
por meio da Lei 10.257/2001.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos passou por
uma infinidade de comissões e foi tema de inúmeras
audiências públicas até ganhar sua versão atual, que foi
aprovada na Câmara dos Deputados em março passado.
Suas principais qualidades são o estabelecimento da

responsabilidade com-
partilhada entre os ge-
radores e manipulado-
res de lixo, envolvendo
fabricantes, importa-
dores, distribuidores,
comerciantes e o pró-
prio consumidor, e a
consolidação do con-
ceito de logística re-
versa, remetendo essa
responsabilidade à ori-
gem do processo, para
indústrias, hospitais,
empresas de constru-
ção civil, portos e ae-
roportos.

Durante o longo pe-
ríodo de maturação, a lei agregou novos desafios, como
a necessidade de tratar peças de computadores, restos
de baterias feitas com materiais novos, materiais des-
cartáveis utilizados no sistema de saúde etc. Ainda que
com atraso, a legislação está, portanto, próxima de ofe-
recer o instrumento adequado para que o Estado atue
com mais eficiência no aspecto repressor da questão.

Mas é no outro lado do problema, onde atuam os
empresários inovadores, que o tema avança mais rapi-
damente. Desde os muito conhecidos processos de
reutilização de garrafas de PET, que criaram uma in-
dústria pujante e crescente, até o reaproveitamento de
óleo usado de fritura como combustível e a utilização
de restos da indústria de couro como material de
construção, a inventividade não tem limite. Neste lado
do desafio ambiental, a motivação é o lucro legitimado
pela responsabilidade ambiental, mas uma legislação
inteligente pode acelerar os novos negócios se, por
outro lado, desestimular de maneira definitiva o des-
carte irresponsável.

Associados a pesquisadores, ONGs e administradores
públicos, os empreendedores estão fazendo sua parte,
como ficou claro durante a Mostra de Tecnologias Sus-
tentáveis, que se realizou em São Paulo durante a Con-
ferência Internacional Ethos, há duas semanas. O ciclo
pode ser fechado com a aprovação, no Senado, da lei
que vem sendo gestada há quase duas décadas. ■

Reciclagem de
resíduos produz
materiais, mas
as oportunidades
se transformam
em negócios por
conta do espírito
empreendedor
e a visão dos
investidores

Fonte de energia
e de sabão pastoso
O óleo descartado por bares e
restaurantes é a matéria-prima
da Biomarca. Além de fonte de
energia para o aterro da Marca
Ambiental, a empresa pretende
licenciar um produto à base de
glicerina, em geral descartado.
Trata-se de um sabão pastoso
que não prejudica as mãos.
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Uma boa utilização
da casca de coco
Dono de uma empresa que usa água
de coco, Sebastião Martins Gomes
criou a Biococo para aproveitar a
casca da fruta. Conta com o programa
de fomento do Sesi e Senai
para desenvolver equipamentos
de produção da biomanta do
coco para a regeneração
de terrenos desmatados.
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Composto orgânico
para jardinagem
Resíduos de podas de árvores,
de frigoríficos e feiras de
hortifrutigranjeiros são utilizados
pela Organofértil para a fabricação
de um composto orgânico
para agricultura, jardinagem
e reflorestamento. A capacidade
inicial é de 500 toneladas
por mês no primeiro ano.
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OUTROS PROJETOS

Empresa quer
ser referência em
beneficiamento
de resíduos

Além de sediar uma incubadora
especializada em negócios a
partir de resíduos, a Marca
Ambiental desenvolve produtos
que já são comercializados.
Entre eles, vassouras fabricadas
a partir de garrafas PET utilizadas
na varrição de ruas de Vitória,
telhas feitas de capas de fios
de polipropileno e outros tipos
de plástico, tijolos e sacolas
biodegradáveis. Um dos projetos
mais recentes é a produção de
tinta a partir de resíduos de
rochas ornamentais, como o
mármore de granito. A utilização
do biogás proveniente do aterro
sanitário para a obtenção de
energia permitiu que a empresa
se habilitasse à comercialização
de créditos de carbono dentro
do âmbito do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL)
do Protocolo de Kyoto. Um dos
objetivos da empresa é
estabelecer na região um parque
tecnológico que faria do local
uma referência em processos
de beneficiamento de resíduos
e econegócios.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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