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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.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 19.
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