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» VIVIANE FAVER

O mercado de reciclagem
animal movimenta cer-
ca de R$ 4 bilhões por
ano no Brasil, segundo

o Sindicato Nacional dos Coleto-
res e Beneficiadores de SubPro-
dutos de Origem Animal (SIN-
COBESP). Este ano o setor deve
crescer 15% em relação a 2011.
Muitos não sabem, mas essa ati-
vidade é extremamente positiva
ao meio ambiente, pois transfor-
ma em novos produtos o que se-
ria destinado aos aterros. O ma-
terial é muito utilizado para a fa-
bricação de biodiesel e é larga-
mente utilizado na indústria de
higiene, limpeza e pet food. 

Atualmente há, no Brasil, 512
graxarias – empresas que reci-
clam animais – que empregam
cerca de 65 mil pessoas. Na gran-
de São Paulo, por exemplo, são
descartadas 800 toneladas por
dia de restos de carcaças de ani-
mais. Um dos apoiadores do
crescimento desse setor e dire-
tor da Feira Internacional das
Graxarias (Fenagra), que será
realizada no dia 8 e 9 de maio,
Daniel Geraldi, conta que esses
subprodutos são muito ricos em
proteínas e minerais, por isso é
matéria prima importante.

“O setor pecuário é um dos
mais importantes para as gra-
xarias. São das sobras de ossos
de bovinos que essas empresas
retiram substâncias para fabri-
cação de farinha para ração
animal, e do sebo (gordura)
matéria prima para biodiesel,
sabão e sabonete. Muito dos
produtos usados para higiene
são feitos do sebo”, explica.

Devido as ações governa-
mentais serem ineficientes no
recolhimento e descarte corre-
to desses subprodutos, Geraldi
argumenta que o trabalho feito
pelas empresas pode ser consi-
derado serviço de utilidade pú-
blica. “O recolhimento das so-
bras animal não é importante
apenas para frigoríficos, que
acabam gerando receita para
si, mas também para a socieda-
de. É a população que se sente
mais segura, sabendo que o
meio ambiente está sendo pre-
servado”, destaca.

Em alguns países da Europa
essa coleta é subsidiada pelo
governo. No Brasil é a iniciativa
privada, em particular as indús-
trias, que dão destino certo e fi-
nal para esses subprodutos. Ge-
raldi lembra que, se por um lado
na Europa o governo atua ativa-
mente fazendo o recolhimento
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das sobras animal, no Brasil a
atividade gera receita de R$ 2,1
bilhões/ano para os cofres pú-
blicos com o recolhimento de
encargos como ICMS, PIS e
Confins – 20% do faturamento
de cada indústria do ramo.

Empresas do setor

A Grande Rio Reciclagem
Ambiental, unidades da Gran-
de Rio Alimentos, é uma das
coletadoras de sobras animal.
Realiza coleta diária de resí-
duos como o sebo e ossos bovi-
no, e os transforma em fari-
nhas de carnes e ossos que são
utilizados nas rações animais.
Além das 72 mil toneladas de
resíduos animal que são reco-
lhidos na Região Metropolitana

do Rio de Janeiro, a companhia
também recicla 3 mil toneladas
de resíduos de origem vegetal
(óleo de fritura usado), que é
processado e transformado em
sabão biodegradável e 1,5 mil
toneladas de garrafas PET.

Segundo a consultora am-
biental da empresa, Alessandra
Caline, as porções efetivas de
carne sem osso e aparas giram
em torno de 44% da massa cor-
poral do boi, “fato que demons-
tra a importância da gestão dos
resíduos oriundos do abate e
descarte do animal”, destaca.
Por essa razão, o setor vem ga-
nhando cada vez mais visibili-
dade. “Se os resíduos que coleta-
mos fossem descartados na na-
tureza, se tornariam reservató-
rios de doenças e abrigos para a

Se os resíduos que
coletamos fossem
descartados na
natureza, se
tornariam
reservatórios 
de doenças...” 

Alessandra Caline
consultora ambiental

Atividade ecologicamente correta
movimenta no Brasil R$ 4 bilhões por
ano. Carcaças bovinas são utilizadas na
fabricação de ração animal; e sebo, na
complementação do biodiesel 

proliferação de diversas pragas
urbanas, além de contaminar os
aquíferos e liberar gases tóxicos,
metano e dióxido de carbono”,
enfatiza, acrescentando que a
destinação correta dos resíduos
é de grande importância para a
manutenção dos padrões de
saúde pública e sustentabilida-
de do meio ambiente. 

Para atingir a meta de expan-
são no País, a Grande Rio busca
parcerias como a da empresa GR
Higiene e Limpeza, que adquire
as matérias-primas para produzir
sabão em barra e sabão pastoso.

A Razzo é outra empresa bas-
tante atuante no setor. Funda-
da em 1964, iniciou suas ativi-
dades com a produção de ma-
térias-primas utilizadas na fa-
bricação de produtos de limpe-

za e higiene. Em  2002, por con-
ta do processo de renovação da
planta industria, agregou as li-
nhas de cosmético, farmacêu-
tico e químico, produzindo
massa base para sabão, gliceri-
na bi-destilada e sabonetes.

Com mais de 500 funcioná-
rios, a Razzo, de acordo com o
diretor executivo, Gustavo Ra-
zzo Neto, se tornou uma das
empresas líderes em terceiriza-
ção da produção de sabões e sa-
bonetes, incluíndo os reciclados
de origem animal.  “Os benefí-
cios de trabalhar nesse segmen-
to ainda pouco conhecido é o
valor que agrega ao nome da
empresa, por contribuir com a
preservação ambiental e evitar
que estes resíduos sejam joga-
dos em calçadas”.

Biodiesel

O sebo já complementa a ca-
deia de matérias-primas neces-
sárias para garantir que o Brasil
tenha segurança no abasteci-
mento de biodiesel. O País usa
atualmente 5% de biodiesel na
mistura do diesel utilizado como
combustível. A previsão é au-
mentar este percentual para 20%
nos próximos oito anos. Além da
soja, outras matérias-primas já
foram testadas como alternativa.

Uma das mais viáveis é o sebo
bovino.Falta,porém,padronizar
o produto e organizar melhor a
cadeia, segundo o representante
da Associação dos Produtores de
Biodiesel no Brasil (Aprobio),
Alexandre Pereira.

Segundo Pereira, o sebo bo-
vino é a segunda matéria mais
utilizada nas usinas, com 15%
de participação. Só perde para
a soja. O Brasil produz hoje

cerca de 750 mil toneladas de
sebo. “O sebo vem de uma ca-
deia organizada, da produção
da carne”, informa.

Algumas usinas no interior
de São Paulo já entraram nesse
mercado de biodiesel feito a par-
tir de gordura animal. É o caso
da Charqueada, a 200 quilôme-
tros da capital paulista. Possui
tanques com capacidade para
estocar até 10 milhões de litros
de sebo líquido e de biodiesel
pronto.Conta também com área
de processamento do produto,
onde estão os laboratórios da
usina. Do local, depois de mais
de 20 análises, sai o óleo pronto
para o mercado.

Combustível 
do sebo bovino

Neil Ferreira, que

foi a grande re-

velação da pro-

paganda brasi-

leira na década

de 60 e é consi-

derado um dos

mais brilhantes

criativo da déca-

da seguinte- ins-

pirando profis-

sionais como Washington Oli-

vetto e outros grandes criado-

res - receberá, no dia 17 de

maio, na Academia Brasileira

de Letras, no Rio

de Janeiro, o

Prêmio Jeca Ta-

tu, dentro do 7º

Encontro de Re-

dação Publicitá-

ria, uma iniciati-

va da ALAP-As-

sociação Latino

Americana de

Agências de Pu-

blicidade com apoio do conse-

lho Nacional de Propaganda,

Clube de Criação do Rio de Ja-

neiro e patrocínio da ESPM. 

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

Pré-Congresso
no Rio
A ABAP-Rio e o Sinapro-RJ
reunião nesta terça-feira, 3
de abril, lideranças do
mercado carioca para iniciar
os debates sobre o que o Rio
de Janeiro quer levar ao V
Congresso Brasileiro da
Indústria da Comunicação,
que acontece em São Paulo
de 28 a 30 de maio. No
chamado “Pré-Congresso
Carioca da Indústria de
Comunicação”, serão
debatidos os 13 temas que
estarão em discussão
durante o V Congresso.
Segundo o presidente da
Abap-Rio, Glaucio Binder, o
movimento tem como
objetivo "sensibilizar o
mercado do Rio a ter uma
participação efetiva no
congresso e dar mais
relevância ao nosso papel no
cenário nacional". Quem
quiser mais informações
sobre o Pré-Congresso
Carioca deve entrar em
contato com o coordenador
do evento, Marcio Ehrlich,
pelo email
marcioehrlich@dinamicapr
omo.com.br ou pelo
telefone 2537-8180.

NEIL FERREIRA LEVA O JECA TATU

Conquista -A Giovanni+Draftfcb

Rio contratou, para a criação, o

diretor de arte Rodrigo Lomeli-

no, vindo da Euro e o redator Ot-

to Pajunck, vindo da Staff.  Na

área de planejamento, o novo

gerente do escritório é Gabriel

Fernandes, vindo da África.  Na

área digital foi contratado Carlos

Alberto Santos, como gerente de

projetos.

Conquista 2 - A ONG Luta Pela

Paz (www.lutapelapaz.org), con-

hecida mundialmente como Fight

for Peace, é o novo cliente da

Agência Staff Brasil.

Esporte - A Sociedade Inter-

americana de Imprensa (SIP) e

o Grupo LANCE!, em parceria

mcom a Associação Nacional

de Jornais (ANJ), promoverão

nos dias 28 e 29 de junho o 1º

Encontro de Jornalismo Es-

portivo das Américas. O evento

acontecerá no hotel Golden

Tulip Regente, em Copacabana,

Rio de Janeiro, e já tem confir-

mados como palestrantes os

jornalistas, Santi Nolla, diretor

do Mundo Deportivo (Espanha),

David Sancha, diretor da Cases i

Associats.

Planejamento - No dia 3 de abril,

terça-feira, das 19h às 21h, a

ESPM-RJ oferece a palestra gra-

tuita “Planejamento Criativo”,

com a participação de Márcia

Ballariny, diretora da Planning,

Eduardo Barbato, head de es-

tratégia da Agência 3, e André

Galhardo, diretor de criação e

planner da Horto Rio. Inscrições

pelo site www.espm.br. 

MIX

Negócios  &
Propaganda
por Claudia Penteado » claudia@claudiapenteado.com.br

11:21 lança Prêmio 
A agência 11:21 lançará em agosto de 2012 o Prêmio Simplicidade
Criativa de Roteiros. O vencedor com o roteiro de um comercial de

30” – criado a partir de um briefing dado pela agência no final de julho
de um de seus clientes do terceiro setor – ganha um computador

Macintosh  e terá seu roteiro produzido pela Cinerama Brasilis com
trilha e sound design da Silence, será veiculado na Rede Record Rio e
inscrito no Prêmio Colunistas Rio e no Festival da ABP – Associação

Brasileira de Propaganda, além de um computador. Os três primeiros
ganharão troféus de ouro, prata e bronze, respectivamente, e os dez

primeiros colocados receberão diploma. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 abr 2012. Seudinheiro  p. B12.




