
Antes vistos simplesmente co-
mo lixo, os resíduos gerados
por empresas começam a ser
observados como oportunida-
des para incremento do fatura-
mento de grandes compa-
nhias. Por conta disso, a busca
por máquinas capazes de tritu-
rar qualquer tipo de resíduo,
seja ele plástico, metal, madei-
ras velhas contaminadas, pla-
cas eletrônicas, toner de im-
pressoras e até mesmo pára-
brisa automotivo aumentou
cerca de 20% este ano, segun-
do conta Anderson Kaiser, di-
retor da Bruno Industrial, em-
presa fornecedora do pré-tritu-
rador móvel.

Ele conta que essa máquina é
capaz de processar entre 30 a
50 toneladas de resíduos por ho-
ra. “Além disso, ela faz a separa-
ção de metais ferrosos automati-
camente, permitindo que seja
usada isoladamente ou em pro-
cessos industriais”, explica.

Kaiser detalha ainda que a tri-
turação reduz em 50% o volu-
me do resíduo gerado durante o
processo produtivo. “É certa-
mente um meio de transformar
resíduos em receita”, destaca,
lembrando que eles podem ser
usados para composição de no-
vas fontes de combustível e até
mesmo matéria-prima, além de
reduzir o material que chega
aos aterros sanitários.

Segundo o empresário, o pré-
triturador móvel tem patente ale-
mã e está sendo apresentado esta
semana durante a Exposucata e
ExpoLixo 2012, no Centro de Ex-
posições Imigrantes. ■ C.R.C.

O Green Project Awards, ação
portuguesa criada em 2008 pe-
la GCI, consultora especializada
em temáticas sobre sustentabili-
dade e voltada à conscientiza-
ção sobre o meio ambiente, fo-
cando não apenas empresas,
mas todos os agentes da socieda-
de, já conquistou várias empre-
sas brasileiras, após desembar-
car no país este ano durante a
realização da Rio+20 (veja mais
nos quadros abaixo).

Segundo o presidente do GPA
no Brasil, José Manuel Costa,
apesar de o país se mostrar preo-
cupado com este tema, ele ain-
da não tinha um movimento
sustentável de tal abrangência,
mostrando sua carência nesse
sentido. Costa conta que para
concretizar o projeto foi criada
parceria com o Instituto Nacio-
nal de Tecnologia, Ministério
do Meio Ambiente, de Ciência
da Tecnologia e Inovação e tam-
bém da Secretaria Nacional de
Juventude. “O objetivo é criar
um movimento para o desenvol-
vimento sustentável, mobilizan-
do a sociedade civil e as empre-
sas em torno da agenda da sus-
tentabilidade”, explica.

Por meio dessas práticas, Cos-
ta lembra que já foram ofereci-
dos prêmios de reconhecimen-
to de boas práticas a muitas em-
presas brasileiras no último
mês (veja quadros abaixo). Mui-
tas companhias implementa-
ram projetos que promoveram
o desenvolvimento sustentá-
vel, como complemento ao mo-
vimento de sensibilização para
as temáticas da sustentabilida-
de, alertando e conscientizan-
do a sociedade civil para a im-

portância do equilíbrio ambien-
tal, econômico e social.

“Com essa teia, queremos en-
volver os jovens, seja individual-
mente e até mesmo em caráter as-
sociativo, condicionando os seus
comportamentos e atitudes para
que sejam criadas práticas susten-
táveis, fazendo com que esse di-
namismo não tenha caráter de
agenda pública, mas social em to-
dos os estados do país”, diz.

Quanto a propagação do tra-
balho, Costa lembra que a Con-
federação Nacional da Indústria

(CNI) foi a responsável por divul-
gar o trabalho. “Estamos atuan-
do em todas as frentes para que
haja um conjunto de vontades”,
explica, observando que o GPA
deve fazer parte também da
agenda curricular das escolas
brasileiras ainda este ano.

Contudo, os esforços da con-
sultoria não devem parar por
aqui. Segundo Costa, devem ser
beneficiados ainda este ano Ca-
bo Verde e Moçambique, na
África, que devem se integrar a
Portugal e ao Brasil.

“O objetivo maior é criarmos
uma plataforma de intercâmbio
entre entidades e pessoas des-
ses países”, define.

Quanto ao Brasil, Costa proje-
ta um grande número de proje-
tos com compromisso de susten-
tabilidade que seja modelo para
o resto do mundo. “Os traba-
lhos que começam a ser desen-
volvidos por meio do GPA são
responsáveis por desenvolver
inovação, oportunidades e res-
peito ao meio ambiente”, com-
pleta o executivo. ■

Companhia foi responsável pela
produção do primeiro polietileno
desenvolvido a partir do etanol
de cana de açúcar, recebendo
menção honrosa. A inovação, um
marco na indústria petroquímica
global, utiliza matéria-prima
renovável em lugar de derivados
de petróleo, e resulta na redução
do efeito estufa pela absorção
do CO2 da atmosfera na
cultura da cana-de-açúcar.

Menção honrosa por desenvolver
a geração solar fotovoltaica
integrada a uma edificação
em meio urbano e conectada à
rede elétrica. O Megawatt Solar
será uma vitrine para divulgar a
tecnologia fotovoltaica integrada
a edificações, preparando
o mercado brasileiro para a
paridade tarifária e atraindo
fabricantes de componentes
fotovoltaicos para o país.

Um estudo de caso no município
de Tucunduva — RS a partir
do biogás proveniente do
tratamento de dejetos suínos.
O projeto é focado na suinocultura,
considerada uma atividade de
alto potencial poluidor, devido
aos excrementos gerados pelos
animais. O tratamento desses
dejetos é o grande desafio para
a sustentabilidade da atividade. O
projeto recebeu menção honrosa.

Empresa recebeu menção honrosa
por ter firmado em 2008 uma
parceria com o Wal-Mart com o
objetivo de educar e conscientizar
seus consumidores sobre a
importância de contribuir para
a sustentabilidade socioambiental.
A Nestlé reduziu o peso das
embalagens, eliminou pigmentos
em garrafas e tampas para facilitar
a reciclagem, além da otimização do
consumo de água e energia fabril.

Braskem: Projeto
Polietileno Verde

UFSC: Projeto
Megawatt Solar

Pequeno Condomínio
de Agroenergia

Nestlé: Projeto
Waters End to End
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