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NADA É
IMPOSSÍVEL.
O FUTURO QUE
DESEJAMOS
COMEÇA
AGORA...

"O futuro que desejamos" começa aqui, no delta urbano
da estado do Rio de Janeiro, onde os cariocas, em conjunto com esportistas e turistas de todo o mundo, gostariam de desfrutar, nadar, remar, surfar e velejar em um
ambiente despoluído e agradável da Baía de Guanabara e
da Lagoa Rodrigo de Freitas.
"O futuro que desejamos" se baseia nos princípios da
economia circular, a qual prega que: (i) os resíduos (em
geral) devem ser tratados como um recurso valioso, (ii)
a coleta, a triagem e a reciclagem de produtos e materiais descartados devem ser atividades rotineiras, (iii) os
produtos e materiais devem ser concebidos visando uma
possível reutilização e (iv) que a transformação dos produtos em novas matérias-primas ou em outros produtos
de melhor qualidade seja uma atividade comumente empregada. Diferentes tipos de conceitos e/ou inovações
podem ser utilizados para garantir o estabelecimento
desta economia circular, criando assim sistemas mais eficientes e impedindo o desperdício de materiais valiosos.
Desta forma, podemos obter um "Delta Urbana Limpo".
"O futuro que desejamos" oferece a perspectiva de que
a comunidade local prospere em um rítimo mais acelerado e que mais empresas e oportunidades de trabalho
sejam criadas, utilizando simplesmente o princípio de que
os resíduos urbanos em geral devem ser tratados como
recursos valiosos. O mercado mundial de bens e serviços
ecológicos pode crescer e oferecer ao Brasil benefícios
econômicos, sociais e ecológicos, além de gerar empregos. A economia circular é um conceito atual e mundialmente aceito, e seu estabelecimento é a resposta para
uma série de desafios de sustentabilidade, com os quais
o estado do Rio de Janeiro se confronta neste momento.
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A transição para um ambiente mais limpo deve ser baseada no conceito de que ações para mitigar o acúmulo de
resíduos sólidos, bem como os próprios resíduos, possuem bastante valor agregado. A mitigação do acúmulo de resíduos possui um grande valor social, pois gera
ambientes mais limpos e mais saudáveis, estimula uma
imagem positiva da cidade e propicia um ambiente mais
atrativo para turistas e para as comunidades locais.
Os resíduos por si só também constituem um recurso importante pois, após coletados, separados e processados
corretamente, podem ser reaproveitados pela indústria e
pelo comércio local. Tal atividade produzirá um impacto
positivo na criação de novos negócios e gerará (eventualmente) novos empregos. O valor (da prevenção) dos
resíduos também pode ser utilizado para estimular e incentivar as comunidades locais a se envolver no processo
de criação de um ambiente mais limpo.
A concientização da população sobre o valor agregado
dos resíduos urbanos em uma abordagem sistêmica é o
ponto de partida para o estabelecimento da economia
circular. Através do seu estabelecimento é possível sustentar o crescimento econômico, minimizar passivos ambientais, criar oportunidades de emprego e maximizar a
produção industrial e as atividades comerciais.

Program Proposal
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WASTE TO RESOURCE

LINEAR ECONOMY

ECONOMY WITH
FEEDBACK LOOPS

CIRCULAR ECONOMY
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MISSÃO
HOLANDESA
MARÇO
DE 2015
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Entre 10 e 12 de março de 2015, uma delegação composta
por mais de 20 especialistas da Holanda visitou o Rio de
Janeiro, para conhecer melhor quais são as necessidades
do governo do estado, das empresas e das outras organizações envolvidas, e quais opções poderiam ser concebidas
para dar início a projetos concretos que resolvam os problemas apresentados.
As discussões se deram em torno da abordagem integral proposta pela missão holandesa, destacando soluções técnicas,
questões de governança e acordos financeiros. As discussões
aconteceram em estreita colaboração com representantes
do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento Holandês, FMO.
Observou-se que os municípios do Rio de Janeiro e Niterói
organizaram bem a coleta de resíduos, com a implementação
do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, embora (obviamente) ainda haja mais a ser feito. A Baía de Guanabara é uma
área problemática, por ter um baixo influxo de água doce (às
vezes, poluída), enquanto várias tubulações de esgoto no entorno da baía lançam esgoto não tratado, como na Marina da
Glória. Algumas áreas, como a seção sob a ponte entre a Ilha
do Governador e o continente, têm influência relativamente
limitada das marés, o que permite o acúmulo de sedimentos (poluídos) e provoca, por exemplo, problemas de odor. A
Lagoa Rodrigo de Freitas, onde durante os Jogos Olímpicos
serão realizados os campeonatos de remo, enfrenta vários
problemas ambientais, como plantas aquáticas, algas, peixes
mortos e escoamento de resíduos líquidos e sólidos.

Clean Urban Delta Initiative Rio de Janeiro
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ABORDAGEM
GERAL

TRANSIÇÕES SISTÊMICAS COM TRÊS PILARES PARA ATENDER TRÊS DESAFIOS

Acredita-se que uma solução de efeito duradouro, que também
abranja as questões mais urgentes a curto prazo, deve ser apoiada nos três seguintes pilares:
•
•
•

Inovações em governança e mobilização comunitária
Inovações tecnológicas
Modelos de finanças e negócios

Estes três pilares e, mais especificamente, o desenvolvimento
conjunto deles é fundamental para enfrentar os três seguintes
desafios:
•	Limpeza da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas
•
Gestão de resíduos sólidos
•
Tratamento de águas residuais e de esgoto
O consórcio holandês reunido sob a iniciativa "Delta Urbana Limpo" apresenta uma abordagem sistêmica, abrangente e equilibrada, suportada em três pilares estruturais e desenvolvida através
de três desafios operacionais, levando em conta as transições de
longo prazo e as medidas de curto prazo.
O consórcio holandês "Delta Urbana Limpo" se constituiu com a
Proposta de programa
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finalidade de ajudar a enfrentar os três desafios definidos. Não é
só o conhecimento tecnológico que qualifica esse consórcio, mas
o histórico em projetos transdisciplinares integrais e a realização
de objetivos complexos, que envolvem várias partes interessadas, com a participação dos usuários finais.
O consórcio tem o conhecimento, a experiência e o portifólio
tecnológico necessário para criar soluções estruturais juntamente com os parceiros brasileiros. As empresas, institutos de pesquisa, ONGs e órgãos governamentais envolvidos, têm interesse
próprio, pois buscam oportunidades para valorizar e implementar
as suas tecnologias sustentáveis e inovadoras, o que também
representa oportunidades para as empresas e outros parceiros
brasileiros. Acredita-se ainda que a cooperação estreita entre as
diferentes organizações é fundamental para a obtenção de sucesso a curto, médio e longo prazo. É essencial também que os
parceiros brasileiros unam forças e juntem-se às empresas e institutos holandeses. Aos parceiros brasileiros caberá a implementação das estratégias de longo prazo. Juntas, as partes interessadas
brasileiras e internacionais formularão estratégias sustentáveis
que se materializarão com base em planos concretos de médio
e curto prazo.
Obviamente, o sucesso destas ações está condicionado a intensa
cooperação com o estado do Rio de Janeiro e seus municípios.

O programa de medidas proposto tem por
base os principais programas de intervenção já existentes na região, somando-se a
eles e reforçando-os. Se todas as partes
interessadas compartilharem a mesma ambição, o programa "Delta Urbana Limpo"
será desenvolvido em estreita colaboração
e criação conjunta entre o estado do Rio
de Janeiro e os municípios da bacia da Baía
de Guanabara e empresas e institutos de
conhecimento locais/regionais, juntamente
com parceiros holandeses.
A abordagem que propomos possui transição estável, bem definida e gradual. Começa de forma comedida, mantendo a simplicidade dos projetos e concentrando-nos
na geraração de resultados. Os resultados
de um único projeto melhoram os resultados das outras medidas propostas; a implementação de toda a cadeia de medidas
sustentáveis gerará os resultados ideais. A
comunidade local e as partes interessadas
precisam perceber as mudanças positivas
em suas próprias áreas. A manutenção
desta condição é essencial para reforçar
o compromisso e o apoio político e social,
cruciais para que se atinjam os objetivos
de longo prazo. O governo precisa mostrar
que as parcerias entre cidadãos, empresas
e institutos de pesquisa são estruturadas

com base nos mesmos objetivos. O governo atua como mediador dos processos, sem assumir responsabilidades. Estes
passos se encaixam nas ambições globais
brasileiras, recentemente apresentadas no
Plano de Ação Nacional para Produção e
Consumo Sustentáveis, que buscam engajar-se na nova perspectiva.
A iniciativa holandesa "Delta Urbana Limpo" consiste em 20 projetos. Alguns desses
projetos visam oferecer soluções antes dos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. É possível que alguns projetos comecem antes
dos Jogos Olímpicos, mas o resultado é esperado para além desse período.

Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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AS OLIMPÍADAS PODEM
SER O PONTO DE PARTIDA PARA UM LEGADO
NO LONGO PRAZO...
Obviamente, nem tudo será realizado antes do início dos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, em agosto de 2016.
Todos reconhecem, todavia, que a limpeza da Baía de
Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas é uma questão urgente neste contexto. A mesma será muito bem
acolhida por todas as partes interessadas. A limpeza, se
feita apenas para as poucas semanas dos Jogos Olímpicos, seria, na verdade, um desperdício. O objetivo é deixar um legado de longo prazo para a população. Valer-se
do ímpeto dos Jogos Olímpicos para fomentar mudanças
estruturais (fundamentais) na maneira como os brasileiros utilizam o potencial social, ambiental e econômico da
Baía de Guanabara, é uma oportunidade única. A baía é
um marco único no estado do Rio de Janeiro, e a sua recuperação requer o apoio fundamental das esferas social
e política, para justificar novos investimentos.

O delta urbano do Rio de Janeiro pode ser o primeiro
exemplo de criação de um "delta urbano limpo" e sustentável, provando ao mundo que "o futuro que desejamos"
começa exatamente onde as ideias foram concebidas: só
poderemos alcançar esse objetivo se trabalharmos em
conjunto, internacionalmente. Os Jogos Olímpicos podem ser usados como prazo e estopim para mudanças
fundamentais. Juntemos, pois, nossas forças e mostremos ao mundo que somos capazes de fazê-lo!

Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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GOVERNANÇA
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É muito comum as pessoas pararem de pensar em inovações depois que as soluções
técnicas são apresentadas. Para soluções duradouras, não resta dúvida de que a
boa governança é de suma importância. A resolução dos problemas de resíduos
sólidos e de águas residuais é um exemplo claro de onde uma governança sólida se
faz necessária, pois inclui áreas onde existem falhas de mercado e onde parcerias
público-privadas são necessárias para resolução dos desafios sociais. Isso, por sua
vez, requer ações diversas, quais sejam: a elaboração de planos de gestão, o aperfeiçoamento da legislação e a capacitação, participação, conscientização e educação
do público. Estas últimas devem focar no aprimoramento e na maior solidez dos
processos decisórios, propiciando maior transparência, estimulando maior responsabilidade e fomentando uma maior integridade das ações com base no monitoramento e na avaliação aprofundada dos diferentes setores.
O consórcio “Delta Urbana Limpo” acredita firmemente que, para que uma economia
circular seja estabelecida, faz-se necessário o envolvimento de toda a comunidade no
processo de transição rumo a essa meta comum. Outro pré-requisito obrigatório para
resolver os grandes desafios é promover inovações no mercado por meio de contratos
públicos pré-comerciais.
O consórcio “ Delta Urbana Limpo” propõe foco nas seguintes atividades para fortalecer os aspectos de governança dos problemas de sustentabilidade de resíduos sólidos
e águas residuais:
• Ajudar o governo a criar valor para o dinheiro
• Criar redes fortes
• Construir pontes entre as autoridades locais e outras partes interessadas
• Empenhar-se na educação e na conscientização
Ajudar o governo a criar valor para o dinheiro...
O intercâmbio de conhecimento entre os governos brasileiro e holandês para incorporação de conceitos inovadores através de contratos públicos, pode ser visto como
Proposta de programa
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uma ação que propiciará uma melhora no
aspecto “inovação” do mercado brasileiro.
É (portanto) fundamental estabelecer critérios nas propostas que serão lançadas
pelo governo. Tais critérios podem possibilitar a implementação das melhores
tecnologias, comprovadamente sustentáveis e inovadoras, disponíveis no mercado. Para tanto deve-se lançar editais com
altos padrões, formas inovadoras de licitação com “envolvimento inicial dos contratados”, formação de parcerias público-privadas (PPP) e licitações com contratos
de operação de longo prazo.
Outros estudos são necessários para fomentar a apresentação de planos de projeto mais precisos e detalhados. Estes incluem, entre outros, a definição do âmbito
dos projetos, alternativas de projeto, estimativas de custo, métodos de aquisições
(incluindo PPPs) e estruturação do pacote
financeiro.
Criar redes fortes
O plano do consórcio “Delta Urbana Limpo” que: será apresentado às autoridades
do estado do Rio de Janeiro e demais
parceiros e investidores, que colaborarará
diretamente na limpeza da Baía de Guanabara e que implementará o conceito da
economia circular, nasceu em meio a uma
rede de 75 investidores holandeses que
assinaram um acordo referente à “cadeia
de valor de materiais plásticos”. Essas par-

tes compartilham a ambição de fechar o
ciclo de materiais plásticos na Holanda e
no exterior o que levou à ambição mútua
no espírito dos Jogos Olímpicos de compartilhar conhecimento e experiência. O
desenvolvimento de uma rede forte se
sustenta na vontade de todos aqueles
que compartilham a mesma visão sobre
o futuro desejado para padrões sustentáveis de produção e consumo, baseados na
economia circular. Assim, tem-se a base de
uma economia limpa e inclusiva no delta
urbano. Ao trabalhar em conjunto na cadeia de valor, obtém-se a confiança entre
as empresas e outras partes interessadas.
Essa confiança é essencial para facilitar investimentos sustentáveis e inovadores. O
consórcio “ Delta Urbana Limpo “ tem a
vontade e a capacidade necessárias para
apoiar o desenvolvimento dessas redes.
Para começar a construir essas redes, os
interessados podem se associar à “coalizão da vontade”. Se conseguirmos promover o início de uma rede de partes interessadas no Brasil, que trabalhe em conjunto
com o consórcio “Delta Urbana Limpo”,
muitos resultados serão obtidos. Isso ajudará o governo a reconstruir a confiança
no progresso em direção à prosperidade
compartilhada, mostrando que a mudança
estrutural é possível, ajudando as comunidades locais a criar melhores condições
de vida, mas também aumentando a em-

pregabilidade e o desenvolvimento empresarial. Durante a missão exploratória
no Rio, o consórcio teve a oportunidade
de conhecer várias partes interessadas,
que se mostraram bastante entusiasmadas com a idéia de colaborar para uma
economia circular e, assim, criar um ambiente mais saudável e mais sustentável.
Criação de uma parceria brasileira: uma
aliança para um Delta Urbana Limpo...
A rede de parceria público-privada que está
em desenvolvimento na região da Baía de
Guanabara, em conjunto com o consórcio
holandês, pode se fortalecer com a criação de um Veículo de Propósito Específico
(SPE), a "Aliança do Delta Urbana Limpo".
Esta Aliança exige o comprometimento e a
dedicação dos seus integrantes. Portanto,
as principais partes interessadas integrarão
a sua diretoria e também serão acionistas.
Todos os que se importarem com a questão
serão responsáveis. Desta forma, o sistema
se mantém transparente. Um Conselho
Consultivo pode ser instalado, composto
por consultores experientes da indústria,
da academia e de outros institutos de pesquisa e de organizações públicas nacionais
e internacionais. O Conselho Consultivo se
reportará ao Conselho da Aliança e ao governo. Todos os integrantes do Conselho
Consultivo serão neutros e deverão abster-se de qualquer atividade no processo.
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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TÉCNICAS
Proposta de programa
20.

Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
21.

Os órgãos governamentais SEA e INEA se mostraram
muito positivos com a abordagem integral e estrutural,
assim como outros possíveis parceiros, como o CEDAE,
Comlurb, Pangea e o Movimento Nacional dos Catadores
de Materiais Recicláveis do Estado do Rio de Janeiro.
Na Holanda, o governo aprendeu a cooperar estreitamente com todas as partes interessadas a fim de manter um
alto padrão de vida no pequeno e densamente povoado
delta urbano, que se situa bem abaixo do nível do mar.
Juntos, com base na criação conjunta, várias inovações
e os respectivos resultados são compilados. A criação
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conjunta é um processo de cooperação, em que todos
os participantes têm influência sobre o processo e seus
resultados. Entre as características da criação conjunta
estão o diálogo, interesses comuns, entusiasmo, vigor e
foco em resultados tangíveis. É mais fácil obter as condições necessárias para o sucesso da criação conjunta se
a mesma estiver baseada em um processo orientado e
estruturado, todavia criativo, que envolva a igualdade dos
participantes, a reciprocidade, a transparência e a confiança, que influenciam o processo e garantem melhores
resultados.

PROJETOS ESPECÍFICOS QUE
PODEM SER IMPLEMENTADOS
NO CONTEXTO DA BOA
GOVERNANÇA
Parceiros holandeses, como o Ministério
da Infraestrutura e do Meio Ambiente, a
NVRD (organização de empresas locais de
coleta de resíduos) e empresas de consultoria, como o Rebel Group, podem prestar
assistência técnica para construir pontes
entre as autoridades locais (brasileiras) e as
outras partes interessadas.
A INECE (International Network for Environmental Enforcement and Compliance,
ou Rede Internacional de Aplicação e Cumprimento das Normas Ambientais), com
participação do Brasil, dos EUA e da Holanda, pode adicionar capacidade aos municípios ao redor da Baía de Guanabara. Pode
oferecer conhecimento técnico para melhorar as estruturas e diretrizes de governança,
treinar fiscais para auditar o cumprimento
das normas ambientais, além das iniciativas
da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento nesta área.

1. O Rebel Group pode aumentar a

capacidade em matéria de aquisições sustentáveis, introdução de programas do tipo
1

“dinheiro por lixo” e desenvolvimento de
opiniões comuns entre autoridades locais.
Trabalho em educação e conscientização
Como já foi dito, a coalizão do “ Delta Urbana Limpo” acredita firmemente na criação de uma aliança Brasil-Holanda em que
todas as partes sejam envolvidas. O público em geral deve ser envolvido no processo para alcançar os objetivos do programa
proposto. A conscientização e a mudança
de comportamento são importantes pilares desse processo.

2. Para facilitar a mudança de compor-

tamento, gostaríamos de propor as ferramentas desenvolvidas pela MARLISCO,
um projeto educacional de combate ao
lixo marinho através da conscientização. A
MARLISCO desenvolveu um kit de ferramentas no idioma português, com vários
instrumentos e abordagens, cujo objetivo
é aumentar a conscientização das comunidades locais, visando um comportamento
responsável e a prevenção do lixo. O kit de
ferramentas pode ser utilizado pelas autoridades locais e ONGs do Rio de Janeiro,
por exemplo, com uma exposição, e para
implementar um pacote educacional com
jogos, concursos e cursos de formação
on-line direcionados a professores e outros educadores. A colaboração pode ser

A MARLISCO é um projeto educacional, desenvolvido por vários institutos da Europa, financiado por uma bolsa de pesquisa da UE.

firmada com, por exemplo, a Associação
Brasileira do Lixo Marinho (ABLM), WWF
Brasil, Projeto Grael, Projeto Ilhas do Rio,
Rio2016 e Comlurb.

3. É possível também desenvolver mais

capacidade por meio de redes de conhecimento já existentes. A CEW-CIV (Centre
of Expertise Water Technology e Center
for Innovative Skills), uma escola profissional altamente sofisticada, especializada em
tecnologias de tratamento de água e esgoto e atuante em uma rede de institutos de
pesquisa da Holanda atuantes no mesmo
tema, é parceira deste consórcio holandês.
A CEW-CIV tem mantido contato direto
com instituições de ensino locais no Rio
de Janeiro e pode oferecer treinamento
técnico a estudantes e profissionais, especificamente direcionado aos conhecimentos necessários para a aplicação de todas
as tecnologias mais recentes e inovadoras,
que são apresentadas nesta iniciativa integrada, e continuar a desenvolver essas
tecnologias e competências em conjunto
com universidades e escolas técnicas do
Brasil.
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SOLUÇÕES TÉCNICAS
Este parágrafo técnico da iniciativa “Delta Urbano Limpo”
apresenta idéias concretas sobre o que pode ser feito
além das medidas e dos planos técnicos atuais (PSAM
e outros). Detalhes sobre o prazo de implementação,
as possíveis fontes de financiamento das propostas e a
descrição dos projetos específicos constam nos anexos
deste documento.

sofisticado de previsão do fluxo de detritos marinhos na
Baía de Guanabara, especialmente se a Deltares puder
colaborar estreitamente com os especialistas da SEA/
INEA e da UFRJ na obteção de dados relevantes.

5. É possível aprimorar o monitoramento em tempo

real com o uso do “Observador Aquatico”, um sistema
simples composto de câmeras acopladas a balões, semelhante aos já utilizados pela polícia do Rio.

As soluções técnicas são identificadas ao longo dos três
desafios mencionados anteriormente:
•	Limpeza da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo
de Freitas
•
Gestão de resíduos sólidos
•
Tratamento de águas residuais e esgoto
Monitorar para entender melhor
A elaboração da iniciativa técnica teve início com informações básicas sobre o monitoramento do fluxo de
detritos marinhos na Baía de Guanabara, que melhorou
muito com o modelo Deltares, com criação conjunta da
UFRJ e da gestão do PSAM. O monitoramento foi feito
com base no Acordo de Entendimento entre os governos
do estado do Rio de Janeiro e da Holanda. A avaliação
do volume, da composição e da localização dos detritos
ajuda a encontrar soluções de limpeza eficientes e intervenções efetivas baseadas na origem.

4. O modelo de previsão costeira Delft-FEWS da Deltares é mundialmente conhecido. É possível desenvolvê-lo ainda mais e transformá-lo num modelo ainda mais
Program Proposal
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Instalar barreiras e limpar para evitar que detritos
marinhos atinjam áreas específicas...
Há uma grande quantidade de rios e redes de esgoto
que desembocam na Baía de Guanabara, trazendo consigo resíduos sólidos e líquidos. Se esses resíduos puderem
ser coletados e tratados de forma eficaz, é possível evitar
o avanço da poluição da Baía de Guanabara. Aumenta-se,
assim, a possibilidade de recuperação do ecossistema local, o que melhora as condições de vida, atrai o turismo e
promove os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos

6. A empresa de engenharia Tauw desenvolveu várias

opções eficazes para retenção de resíduos em cursos hídricos que podem ser implementadas no rio Iguaçu, ou
em outros rios semelhantes. O retentor de lixo da Tauw
foi projetado para reter todos os detritos contidos na
coluna de água, desde a superfície até o leito do rio. O
retentor é adaptado a cada situação específica e bloqueia
a foz do rio, impedindo a passagem de qualquer detrito.
A Tauw também fabrica telas temporárias, que podem ser
usadas para desviar resíduos sólidos e líquidos do porto
da Marina da Glória, enquanto o influxo não for contido
de outra forma2. Ao mesmo tempo, outras telas podem
melhorar a entrada de água doce na Marina. O sistema
com telas pode ser implementado de tal maneira que não
atrapalhe os atletas Olímpicos do surfe.

7. Os resíduos presentes na foz dos rios podem ser
colhidos e separados rapidamente com a implementação
do Pescador de Plástico. Desta forma, os resíduos flutu-

antes são mantidos na foz do rio e não se dispersam pela
Baía de Guanabara. O Pescador de Plástico é uma plataforma flutuante instalada na foz do rio para reter detritos
presentes na superfície da água até uma profundidade de
aproximadamente 1 metro. A plataforma pode ser instalada em cascata, para permitir a passagem de embarcações; pode também ser usado para bloquear a foz do rio
em caráter temporário ou permanente. O Pescador de
Plástico é uma contribuição útil e economicamente viável
para as atuais opções de barreiras e barcos ecológicos. O
sistema foi desenvolvido e testado na Holanda e portanto está disponível para implantação imediata, podendo
ser fornecidos e instalados em curto prazo.

8. Barcos ecológicos, como o Royal IHC ‘Waste Harvester’, que, na verdade, limpam a baía ativamente, estão
disponíveis. Estes barcos (estilo catamarã) recolhem continuamente os detritos flutuantes. Os mesmos podem
são especialmente indicados para a Baía de Guanabara
pois possuem um sistema de transporte inovador e um
sistema de barcaças intercambiáveis que permitem que
o barco continue navegando e recolhendo ininterruptamente os detritos em águas abertas. O IHC ‘Waste Harvester’ é uma embarcação que pode ser usada na limpeza
da região mais superficial da Baía de Guanabara, auxiliando os sistemas de coleta atuais (barcos ecológicos), e
pode também ser utilizado na zona costeira.
Como medida de longo prazo, há sempre a opção de
construir diques entre a Ilha do Governador e o continente. Os diques propiciam uma possível recuperação de terras. O desenvolvimento comercial da região recuperada
Clean Urban Delta Initiative Rio de Janeiro
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pode fornecer financiamento necessário
para a reabilitação ambiental, por exemplo, com o plantio de florestas de mangue, que contribuem para a limpeza dos
sedimentos e reduzem problemas de
odor. Também em outras partes da Baía
de Guanabara, o novo plantio de florestas de mangue pode ajudar a restaurar o
ecossistema. As empresas de engenharia e a Deltares podem trabalhar nesse
sentido, em estreita cooperação com
universidades e empresas locais no Rio
de Janeiro.
Da Baía de Guanabara para a Lagoa
Rodrigo de Freitas
A Lagoa Rodrigo de Freitas é um lago de
águas salobras muito procurado para o
lazer de moradores e turistas. É nela que
acontecerá a competição olímpica de
remo. A lagoa enfrenta problemas semelhantes àqueles encontrados na Baía de
Guanabara, por causa da possibilidade
de entrada de águas residuais não tratadas e acúmulo/despejo de resíduos sólidos. Plantas aquáticas e algas crescem
excessivamente devido à ocorrência da
eutrofização. Complementarmente, diversos episódios de mortandade de peixes causados pela redução do nível de
oxigênio na água já foram reportados.
Para a Lagoa, os próximos passos serão
a base de uma intervenção sustentável
Proposta de programa
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de longo prazo que possa melhorar as
condições de vida no seu controno.

9. As empresas de engenharia Arca-

dis e RoyalHaskoningDHV (RHDHV),
juntamente com a Ooze Architects,
propõem um programa holístico de intervenções para resolver todos esses
problemas estruturalmente. Os elementos dessa abordagem holística devem
levar à elaboração de um Plano Diretor
para a Lagoa Rodrigo de Freitas, respaldado por vários estudos de viabilidade
técnica e econômica. Soluções de curto
prazo mais viáveis seriam a implantação
de barcos trituradores para remover as
plantas aquáticas, a instalação de estações (temporárias) de tratamento de
água de esgoto e de wetlands (consulte
11,12), por exemplo, no Jockey Club.
Além disso, sistemas de aeração podem
ser implementados dentro da Lagoa
para elevar o nível de oxigênio. Algumas
wetlands podem ser implementadas em
regiões estratégicas para o tratamento
de esgoto domésticas provenientes das
comunidades a montante.
Tratamento de águas residuais: o
primeiro passo para a prevenção da
poluição
A situação atual da Baía de Guanabara
e da Lagoa Rodrigo de Freitas resulta

(principalmente) da coleta e tratamento
insuficiente de resíduos sólidos e liquidos (esgoto). Ao mesmo tempo, há um
grande desperdício de água (potável)
limpa causado por vazamentos no sistema de distribuição de água. Precisamos
investir na solução das causas, se quisermos atingir nosso objetivo comum
de ter um delta mais limpo no estado
do Rio de Janeiro, onde as pessoas possam viver saudavelmente e toda a água
e os recursos sejam utilizados de forma
sustentável. O tratamento de águas residuais e a distribuição adequada e sem
desperdício de água para todos os habitantes, em todo o estado do Rio de
Janeiro, devem ser a norma no futuro.

10. Um modelo interessante apresentado é o sistema, já mencionado, de
Wetlands, que pode ser aplicado pela
primeira vez em uma escola da Comunidade da Maré (CIEP). Em áreas onde é
difícil ou muito caro instalar uma rede de
tubulação de esgoto, as Wetlands pode
ser uma alternativa eficaz. Estes processos são sistemas naturais de purificação
de água. As águas residuais fluem pela
bacia rasa, cheia de substratos (areia e
cascalho), contendo vegetação tolerante
a condições saturadas. As águas residuais podem se livrar efetivamente dos
poluentes orgânicos pela degradação

microbiológica e por processos físicos e
químicos que ocorrem na bacia. Especialmente nas comunidades (também nos
morros), é possível instalar essas bacias,
e os habitantes locais podem manter o
sistema de forma relativamente fácil. A
introdução das Wetlands pode ser feita
com base nas extensas pesquisas realizadas pela Ooze Architects nos últimos
dois anos, no Rio de Janeiro.

11. No alto dos morros, seguindo o rio

Carioca, há possibilidades de combinar
as Wetlands com outras intervenções
hídricas, como a idéia de economizar
água doce, reformar e reutilizar antigos
reservatórios de contenção de água no
Parque Nacional da Tijuca, não só no
contexto da recente escassez de água
causada pela seca, mas também do ponto de vista da saúde pública e de um
ambiente mais verde. Se implementadas,
elas mostrarão os benefícios, de forma
sustentável, do de uma gestão inteligente do ciclo da água nas comunidades,
começando perto da nascente do rio Carioca, mas replicável em muitas outras situações comparáveis. Este projeto pode
ser implementado em conjunto com o
projeto nº 19 (veja abaixo) que visa melhorar a reciclagem de resíduos sólidos,
especificamente de plásticos, na mesma
comunidade.
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12. Para outras situações existem tam-

bém soluções viáveis que podem ser
aplicadas a curto prazo, como estações
de baixo custo e em pequena escala para
tratamento de águas residuais que podem ser instaladas na saída das redes de
coleta de esgoto situadas na entrada da
Baía (como a Marina da Glória, a Lagoa
Rodrigo de Freitas ou em Niterói). Essa
estação móvel para tratamento de águas
residuais, projetada e construída pela
Arcadis, consiste em um único tanque
onde ocorrem a remoção dos constituintes das águas residuais e a sedimentação do lodo. Este princípio exige menos
equipamentos, tubulação e instrumentação que um sistema convencional.

periência, inclusive no Brasil3. Uma outra alternativa ou uma combinação de
tecnologias poderia também ser investigada com a participação da empresa
holandesa Paques (também ativa com
uma filial local no Brasil), líder mundial
em técnicas de tratamento biológico. A
tecnologia da Paques, conhecida como
BIOPAQ®UBOX, reúne em um único reator compacto a remoção de compostos
orgânicos com o tratamento biológico
de águas residuais dos tipos anaeróbio
de primeira fase e aeróbio de segunda
fase. Essa tecnologia é aplicável como
tratamento de esgoto em climas (sub)
tropicais, mas também está presente em
aplicações industriais.

13. Em grandes instalações de trata-

14. Com as inovações mencionadas

mento de águas residuais há também
possibilidades inovadoras e sustentáveis.
As estações de tratamento de águas
residuais custam energia e espaço, que
não pode ser utilizado para outros fins.
Na Holanda, um delta urbano por natureza, grandes inovações técnicas foram
implementadas nas últimas décadas.
Atualmente, as estações biológicas de
tratamento de águas residuais são construídas com menos ocupação de espaço
(até o fator 4), com base, por exemplo,
na assim chamada tecnologia NEREDA®,
com a qual a RHDHV tem bastante ex-

acima, que já são aplicadas em todo o
mundo, a eficácia do tratamento das
águas de esgoto pode melhorar significativamente. Pois as mesmas combinam
o sistema de tratamento com outros benefícios como a geração de energia (biogás) e fertilizantes (estruvita) do lodo de
águas de esgoto. Pode ser interessante
para o governo do estado do Rio de Janeiro beneficiar-se destas experiências já
vividas na Holanda. A empresa pública
de abastecimento de água da cidade de
Amsterdã, Waternet, juntamente com as
empresas de engenharia acima mencio-

https://www.youtube.com/watch?v=gcoJxkM_A44. Neste exato momento uma ETAR (estação de tratamento de águas residuais) está sendo construída no
Rio de Janeiro pela Odebrecht, parceira local da RHDHV.
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nadas, pode prestar orientação sobre o
processo de viabilidade, desenvolvimento, aquisição e implementação.
Gestão de resíduos: o segundo passo
para a prevenção da poluição
O quadro geral da gestão de resíduos
nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói
mostra que a organização da coleta de
resíduos está se profissionalizando rapidamente. Algumas questões remanescentes podem ser abordadas em estreita
colaboração com associações, empresas
e autoridades brasileiras e holandesas.
Com a missão exploratória, pode-se
atestar que existem sistemas formais e
informais de coleta de resíduos sólidos.
Na cidade do Rio de Janeiro, a empresa
holandesa Translift fornece sistemas de
coleta de resíduos sólidos (contêineres)
para a Comlurb. Outros sistemas de coleta, desenvolvidos pela Pangea, uma
ONG local, também têm contribuído
para elevar o volume total coletado. Todavia, infelizmente, a maioria dos resíduos sólidos ainda parece ter seu fim em
aterros.

15. A fim de acelerar a implementação

de sistemas inovadores, testados e comprovados, para a coleta e reciclagem de
resíduos sólidos e de águas residuais, um
passo fundamental consiste em concenProgram Proposal
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trar-se com prioridade no aumento e na
melhora da coleta e do tratamento dos
fluxos de resíduos com maior volume e
opções mais atraentes para reciclagem
(resíduos orgânicos, resíduos de plástico), bem como nos grandes poluidores
provenientes de fontes únicas, como os
resíduos hospitalares. É possível aumentar a qualidade e, por conseguinte, a importância da cadeia de valor dos resíduos
se (pelo menos) os resíduos de plástico,
orgânicos e hospitalares forem separados do resto, o que, simultaneamente,
reduz bastante o volume que depositado
nos aterros.
Cooperativas de catadores de lixo podem receber mais apoio para encontrar
formas de recolher mais e selecionar os
resíduos (plásticos), a fim de gerar mais
valor com os resíduos. Um plano de quatro anos está sendo desenvolvido entre a
ONG Pangea, o Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis e as
ONGs holandesas WASTE e GWP, com
o objetivo de apoiar essas cooperativas e
aumentar o volume de coleta seletiva nos
municípios do entorno da Baía de Guanabara e criar trabalho para 500 catadores
de materiais recicláveis. Consultores holandeses, como a WASTE e a GWP, que
têm bastante experiência no trabalho
com catadores de lixo em todo o mun-

do, podem auxiliar essas organizações na
implementação do plano de quatro anos.

16. Cabe à Comlurb recolher e tratar
todos os resíduos e águas residuais de
cinco hospitais no Rio de Janeiro, que
poderiam usufruir das tecnologias inovadoras da Pharmafilter. A Comlurb pode
se beneficiar com a introdução do conceito Pharmafilter, que foi demonstrado
com sucesso em um hospital de Delft (na
Holanda) e agora está sendo implementado em vários hospitais (acadêmicos) da
Holanda. Os banheiros são usados como
o principal sistema de transporte, não
só de águas residuais, mas também de
todos os resíduos orgânicos e (bio) resíduos de plástico (contaminados). Uma
estação de tratamento no local faria a
fermentação dos resíduos e das águas
residuais, produzindo biogás, água limpa
e uma fração residual, que é descontaminada de vírus e bactérias.
Fechando o ciclo com a concepção e o
desenvolvimento de produtos + a criação da força de mercado...

17. Um plano concreto, desenvolvido
com a participação conjunta da Floating
Horizon, MateriaBrasil e ISI, é criar um
“centro de produtores” nas comunidades,
começando na Favela da Maré. Diferentes
pequenas empresas serão constituídas ao

longo da cadeia de valor do produto para
processar os resíduos em materiais úteis
que possam ser usados como recurso
para novos produtos. Nesse projeto, cria-se nas comunidades a consciência sobre
o potencial de uma economia circular,
em que as pessoas passam a ter poder,
estimulando-se o empreendedorismo e a
educação (ambiental).

18. O WWF-Brasil/Holanda, em conjunto com a Plastic Soup Foundation,
iniciou um projeto que visa promover o
uso de materiais reciclados na concepção e na confecção de novos produtos
que possam ser apresentados ao mercado. Um grupo de projetistas do Rio de
Janeiro já começou a criar conceitos para
esses produtos a serem fabricados nas
comunidades. Esse projeto tem como
objetivo aumentar o número de ciclos
dos materiais plásticos antes que eles
sejam descartados, diminuindo assim a
pegada de carbono da comunidade. O
projeto será desenvolvido em conjunto
com o projeto nº 12 (ver acima).
Grandes empresas, como a empresa de
produtos eletrônicos Philips e a produtora de placas de carpete INTERFACE,
estão preparadas para discutir a possibilidade de comprar materiais reciclados para a produção, criando assim uma
maior “força de mercado” (obviamente,

nas condições técnicas adequadas e com
uma rede forte e confiável).

19. De modo especial, a INTERFACE

está trabalhando em conjunto com a
Aquafil na cadeia de suprimento global
“Net-Works” para adquirir redes de pesca
de nylon descartadas como forma de fechar o ciclo de fabricação. A Aquafil obtém
um material de origem de alta qualidade
que pode ser reciclado em fio de nylon
para a produção das placas de carpete da
INTERFACE. Tal programa já existe com
sucesso nas Filipinas e pode ser replicado
na região metropolitana do Rio de Janeiro.
A comunidade local (de pescadores) pode
recolher redes de pesca abandonadas,
perdidas ou descartadas e encaminhá-las
para reciclagem. No conceito “Pesca-Lixo”,
os pescadores são pagos para recolher redes de pesca e outros detritos marinhos
na Baía de Guanabara e águas costeiras.
Em seguida, entregam os materiais ao setor informal, para reciclagem. Com base
nos mais de 20 anos de experiência na
Europa, será uma ótima oportunidade
poder reprojetar o conceito “Pesca-Lixo”
de acordo com as exigências da Baía de
Guanabara e implementá-lo com a perspectiva de que os materiais recolhidos
possam obter mais valor por meio de atividades em terra (resíduos para energia
ou resíduos para reciclagem). A WFO tem

a experiência e os recursos necessários
para dar orientação sobre o processo de
implementação do conceito de “Pesca-Lixo”. A comunidade local de pescadores vê
a ideia com muito bons olhos.
Todas as soluções técnicas mencionadas acima contribuem para a prevenção
do agravamento da poluição da Baía de
Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas e para a criação de uma economia
circular no estado do Rio de Janeiro e
nos municípios situados ao redor da Baía
de Guanabara. Para todas essas ideias,
o preparo e a cooperação entre os parceiros e as partes interessadas para a
obtenção dos resultados previstos se
concentram na implementação e na operação contínua, incluindo a governança
para que os sistemas possam funcionar
adequadamente no longo prazo.
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ACORDOS
FINANCEIROS
Para construir "o futuro que desejamos" e obter a prosperidade comum, é necessário ter um sólido plano financeiro,
a fim de colher os benefícios futuros que estão incorporados às melhorias gerais do meio ambiente, mantendo o
ecossistema local. Todas as idéias apresentadas contribuem para esse objetivo, mas exigem financiamento inicial,
já que os benefícios estão no futuro e espalhados por entre as partes interessadas em toda a área da Baía de Guanabara. Para ver realizada a ambição comum de criar um "Delta Urbano Limpo" no Rio de Janeiro, limpar a Baía de
Guanabara e espalhar as primeiras sementes para a transição para uma economia circular, é preciso conceber especificamente e pesquisar a melhor forma de financiamento desses projetos. Novos modelos de negócios também fazem parte do sistema de economia circular. Este capítulo sobre a iniciativa é apenas o início de uma discussão entre
as instituições financeiras brasileiras, holandesas e multilaterais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial, o Banco Holandês
de Desenvolvimento (FMO) e os bancos locais. Na próxima fase, uma vez firmado o compromisso das autoridades
brasileiras, as várias opções de acordos financeiros serão elaboradas mais detalhadamente.
Este capítulo descreve possíveis soluções financeiras que podem ser oferecidas para conquistar as ambições comuns. Produtos financeiros podem ajudar a implementar os projetos mencionados acima. A escolha das soluções
financeiras depende da escolha do projeto pelo estado do Rio de Janeiro e dos proprietários do projeto. Os parceiros
de financiamento são descritos brevemente, seguidos da apresentação dos possíveis produtos financeiros. Além
disso, descrevemos os tipos de financiamento já existentes.
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Parceiros de financiamento
O FMO é o coordenador financeiro do consórcio Delta
Urbano Limpo. O FMO juntou-se ao Banco Mundial, BID
e BNDES para formar uma parceria financeira.4 Essa parceria continua aberta a qualquer outra instituição financeira que queira participar do financiamento dos projetos,
tais como bancos comerciais nacionais e internacionais.
Ao finalizar a Iniciativa Integrada na forma de um Plano
Diretor, que deve dar a todos os interessados uma visão
geral completa de projetos financiáveis, convidaremos
outras instituições financeiras a juntar-se à parceria.
Tipos de produtos financeiros
As seções seguintes descrevem os vários produtos financeiros que podem ser disponibilizados:
• Financiamento dos projetos
•	Títulos de Impacto para o Desenvolvimento, ou
outro financiamento pertinente ao objetivo
• Linhas ecológicas (microcréditos)
• Assistência técnica
Estes são instrumentos financeiros disponíveis, junto com
o orçamento do governo, para atividades já programadas.

Program Proposal
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Financiamento dos projetos proveniente de instituições
financeiras de desenvolvimento ou bancos comerciais
O consórcio propõe o financiamento de iniciativas de limpeza,
com saídas comerciais e fluxos de caixa mediante financiamento
dos projetos. Esses projetos têm a capacidade de pagar os investimentos de capital efetuados através dos fluxos de caixa futuros, provenientes dos projetos. Os parceiros financeiros podem
financiar empresas e projetos comercialmente viáveis por meio de
vários produtos e serviços financeiros. As instituições financeiras
oferecem empréstimos diretos, de médio e longo prazo, com taxas de juros fixas e variáveis. O prazo dos empréstimos, cronogramas de pagamento, taxas de juros, moeda e outras condições
dos empréstimos serão decididos quando da avaliação do projeto. Além disso, as instituições financeiras podem oferecer “linhas
ecológicas”, se for o caso. Este é um tipo de empréstimo feito
a uma instituição financeira local ou instituição de microcrédito
que empresta a linha ecológica para pequenas empresas com a
finalidade de investimentos “ecológicos”, como as pequenas iniciativas de reciclagem que começaram com a iniciativa “Centro de
produtores” da Maré.
Para o financiamento das iniciativas, serão necessários patrocinadores estratégicos que participarão através de ações. Esses acionistas
podem ser empresas internacionais/locais ou o estado do Rio de Janeiro. No que diz respeito às estruturas de propriedade, sugerimos
explorar estruturas adequadas, por exemplo, Veículos de Propósito
Específico, para a gestão dos projetos, que inclui a responsabilidade
pelas operações, recursos de reserva e fundos para pagamento de
dívida. Os parceiros de financiamento podem formar um grupo para
oferecer financiamento de longo prazo, com eficiência.
O FMO facilita a participação de outros bancos em empréstimos a preço de mercado com o assim chamado programa de
consórcio de empréstimos A/B. Esses bancos dividem entre si o

risco de crédito e, quando possível, usufruem do status do FMO
como banco de desenvolvimento bilateral. Vários empréstimos
sindicalizados são criados para instituições financeiras, projetos
de infraestrutura de grande escala e clientes corporativos, permitindo que os bancos participantes usufruam dessa alternativa, e mobilizando, assim, um número significativamente maior
de recursos do que qualquer banco, isoladamente, poderia gerar por si próprio.
Um exemplo de projeto, que poderia ser financiado com empréstimos comerciais, é o projeto Bio Waste da Dutch Waste
Management e o projeto da Pharmafilter para descarte/reciclagem de resíduos e águas residuais hospitalares.
Títulos de Impacto para o Desenvolvimento
Os Títulos de Impacto para o Desenvolvimento (DIB) proporcionam
aos investidores privados oportunidades de financiar projetos de
alto impacto e empresas. Doadores ou os governos do país anfitrião
pagam os investidores de DIBs se as evidências apresentadas por
um avaliador independente mostrarem que os projetos executados
geram resultados pré-acordados em termos sociais, ambientais ou
de desenvolvimento (parâmetros, indicadores-chave de desempenho). Esse produto de financiamento é especialmente adequado a
projetos em que haja um elemento público considerável, pelo qual
os projetos tenham grande impacto na comunidade, cidade, estado
ou outro tipo de organização pública. O DIB é uma estrutura de
financiamento inovadora que foi desenvolvida pelo FMO em 2014,
mas que ainda não foi emitida, o que faz dele um conceito não
comprovado. O Banco Mundial tem programas semelhantes, chamados Ajuda Baseada em Resultados e Programa de Resultados.
Como o Banco Mundial tem vasta experiência nesta área, seus programas existentes serão utilizados como base. O programa de assistência técnica do Banco Mundial tem a capacidade de definir os
resultados necessários dos projetos que se qualificam para um DIB.
Clean Urban Delta Initiative Rio de Janeiro
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Beneficiaries

M&E

Vantagens do DIB:
•
Acesso ao financiamento: O envolvimento dos investidores permite que o financiamento seja desembolsado onde necessário, e
o DIB pode aumentar o apetite dos “investidores em resultados”
por programas que, de outra forma, seriam descartados.
•
Coordenação das partes interessadas: Os DIBs criam um mecanismo de coordenação do governo, das agências doadoras,
dos investidores do setor privado e dos prestadores de serviços
das ONGs. O foco no resultado significa que os incentivos são
consoantes para os financiadores, investidores e prestadores de
serviços que contribuem para os resultados.
•
Intervenções direcionadas: O envolvimento dos investidores cria
um forte incentivo que assegura a obtenção eficaz e eficiente
dos resultados. Esse foco nos resultados permite flexibilidade na
abordagem de intervenção e proporciona abordagens inovadoras
e localmente adaptadas à prestação de serviços.
Outros investidores em resultados, junto com o estado do Rio de
Janeiro, podem ser o setor de turismo, o setor de saúde, indústrias
pesadas e o setor marítimo. Todos esses setores se beneficiam com
uma baía mais limpa e um ambiente mais saudável. Esses setores
podem empregar recursos no DIB antes do projeto. Sugestões iniciais
de metas de resultados são: (1) os parâmetros sobre a redução da coleta de resíduos sólidos na Baía de Guanabara, (2) parâmetros sobre
a melhora gradual da qualidade da água. Isso teria de ser investigado
mais detalhadamente em conjunto com os acionistas envolvidos.
O principal benefício para o estado do Rio de Janeiro é que todas as
partes estão concentradas em atingir as metas e resultados propostos. Os DIBs devem ser oferecidos por uma parceria público-privada
entre o estado do Rio de Janeiro e os governos municipais, indústrias,
empresas, organizações comunitárias e a sociedade civil, para restaurar o ambiente (limpo) da Baía de Guanabara.
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Exemplos de projetos que podem ser financiados por DIBs:
ecológicas da TAUW, o Pescador de Plástico da ISI e SK
International, os ecobarcos da Royal IHC, a restauração da
Lagoa Rodrigo de Freitas pela Arcadis, Ooze Arquitetos e
RHDHV, o Parque da Tijuca pelo WWF, Ooze Arquitetos
e Arcadis, o aumento do volume de reciclagem pelo setor
informal da Pangea, WASTE e GFP, o Centro de Produtores
da Maré da MateriaBrasil, Floating Horizon e ISI, a concepção de novos produtos que utilizem materiais reciclados do
WWF e da Plastic Soup Foundation e a criação de força de
mercado, utilizando redes de pesca velhas para carpetes da
INTERFACE, Aquafill, ZLS e WFO.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Alguns dos projetos propostos na tabela do Anexo I abaixo não têm nenhum elemento comercial, nem tampouco
um impacto de desenvolvimento tangível. Esses produtos
podem ser classificados como de assistência técnica (AT) e
financiados com recursos do estado do Rio de Janeiro, do
governo holandês ou de outros doadores. Uma das possíveis ATs é a iniciativa intergovernamental do Ministério da
Infraestrutura e Meio Ambiente da Holanda, os executivos
do Rebel Group e a ideia de Reabilitação de Mangues da
Deltares. O trabalho proposto pelo Banco Mundial é apresentado abaixo.
Possível participação do Banco Mundial
O trabalho do Banco Mundial na limpeza da Baía de Guanabara pode incluir, por exemplo:
o
Identificação de metas de resultados de desenvolvimento para o Título de Impacto para o Desenvolvimento.
Proposta de programa
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Para isso, pode-se usar a experiência vivida com o financiamento do “Programa para Resultados” (P4R), o mais novo
instrumento de empréstimos do Banco Mundial, que apoia
programas de governo e vincula o desembolso de recursos
diretamente à entrega de resultados predefinidos com foco
especial no fortalecimento das instituições.
o
Plano de Ação de Lixo Marinho para determinados
municípios em torno da baía. É importante elaborar um
Plano de Ação de Lixo Marinho para todos os municípios
ao redor e a montante da baía. Assim, será possível elaborar um único Plano de Ação conjunto de combate ao lixo
marinho para a Baía de Guanabara, que inclua a análise dos
planos de saneamento e de resíduos sólidos.
o
Identificação dos pontos críticos de entrada do lixo.
Para tal, pode-se aplicar uma plataforma desenvolvida recentemente, a Global Alert Platform (“GAP5“), utilizada pela
primeira vez na Colômbia, que pode ser usada na Baía de
Guanabara e a montante para identificar os pontos críticos
de entrada de lixo nos rios e canais, bem como diretamente
na baía. Os dados do levantamento do GAP, em conjunto
com o sistema de monitoramento da Deltares, podem se
transformar em um programa de monitoramento e ser usados para criar e monitorar as ecobarreiras propostas pela
TAUW e pela ISI/SK International.

Sob a orientação da GPO PWG, a Global Alert Platform (GAP) foi desenvolvida
como interface do Google Earth baseada na internet, que possibilita o mapeamento
das concentrações e fluxos de plástico ao longo de rios e litorais, permitindo o
carregamento de evidências fotográficas georreferenciadas juntamente com outros
dados. Ela foi concebida para que as comunidades ou indivíduos possam inserir essas
informações em mapas digitais.
5

FINANCIAMENTOS EXISTENTES DO BID
O BID aprovou os seguintes projetos de limpeza da Baía de Guanabara:
•	PSAM, Programa de Saneamento Ambiental, dos municípios da Baía de Guanabara. Este implica
um empréstimo de 640 milhões de dólares (70% BID / 30% estado do Rio de Janeiro) para
ajudar a restabelecer a qualidade da água da Baía de Guanabara. O objetivo é aumentar o nível
de coleta e de tratamento das águas residuais na baía, ajudando assim a reduzir a carga orgânica
despejada na baía por fontes domésticas. O projeto consiste em três componentes:
o
o
o

Obras e equipamentos para coleta e tratamento de águas residuais
Melhoria operacional e desenvolvimento institucional
Sustentabilidade das políticas municipais de saneamento público

•	Programa de cooperação técnica para estabelecer e garantir a eficácia da estrutura de governança
e dos programas de gestão da Baía de Guanabara. Este programa tem dois componentes:
o	1º componente: Estabelecer uma estrutura de governança para a Baía de Guanabara
o
2º componente: Reforçar a estrutura regulamentar da Baía de Guanabara.
Com relação ao papel do IDB, o banco seguirá a conduta do PSAM para auxiliar o Estado do Rio de
Janeiro na implementação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Como o IDB possui um setor
privado, também torna-se possível participar no financiamento do projeto, no entanto, esta alternativa
deve ser negociada diretamente com o setor privado do IDB. No que tange a assistência técnica, o
IDB é sem dúvida um parceiro do Estado do Rio de Janeiro e também encontra-se disposto a apoiar
ideais estratégicas como a gestão compartilhada para a Baía de Guanabara e, anteriormente, o apoio
a melhoria da eficiência operacional da companhia de águas CEDAE.
Atualmente, os parceiros financeiros ainda não foram informados se haverá mais compromissos financeiros para a limpeza da Baía de Guanabara. Para evitar a duplicação de projetos (e de custos),
desenvolveremos, na próxima fase do projeto, um Plano Diretor de todos os projetos identificados
pelo Banco Mundial e pelo BID. Todos os projetos novos e existentes relacionados com a limpeza da
Baía de Guanabara (e atividades afins) serão, portanto, reunidos no mesmo documento.
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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O
PRÓXIMO PASSO
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"O FUTURO QUE DESEJAMOS" COMEÇA EXATAMENTE AQUI E AGORA, NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO!
Esta iniciativa é apenas o início de um processo. Juntos, podemos criar estratégias que se materializarão com planos concretos e projetos
práticos. Se essa iniciativa for abraçada pelo estado do Rio de Janeiro como um programa de curto, médio e longo prazo, poderemos imediatamente iniciar a implementação dos projetos, em conjunto com os demais parceiros. Medidas de curto prazo podem ser rapidamente
postas em curso. As nomeações necessárias serão feitas. Todos os membros do consórcio estão ansiosos por poder trabalhar junto com
você, no Brasil. Este pode ser o início de uma bela e sólida parceria entre brasileiros e holandeses. Em conjunto, podemos mostrar ao mundo
que os desafios da Baía de Guanabara e dos Jogos Olímpicos serão resolvidos com um olhar sustentável, de longo prazo, baseado na boa
gestão e implementação de inovações cruciais que contribuirão para as mudanças e o legado desejados. A transformação do Rio de Janeiro
no primeiro ‘Delta Urbano Limpo’ do mundo servirá de exemplo para outros deltas urbanos com desafios semelhantes.
Os critérios fundamentais para avançar no processo de criação mútua e conjunta são a confiança, a convicção e a perseverança.
Para formalizar esta cooperação e dar início rapidamente aos projetos, conforme desejado, propomos a celebração de um Acordo
de Entendimento e/ou de uma estrutura de Acordo de Cooperação Técnica para delinear os próximos passos, incluindo as tarefas
e responsabilidades de cada uma das partes envolvidas. Contamos com seu compromisso e confiança neste programa. Queremos
muito poder trabalhar em estreita colaboração com todos vocês.
O ponto de contato central após a finalização dos acordos do consórcio “Delta Urbana Limpo” é o Sr. Arjen Uijterlinde, Cônsul-Geral
do Reino dos Países Baixos, no Rio de Janeiro e seu adjunto, o Sr. Arie Plieger.
Informações de contato:
Consulado Geral do Reino dos Países Baixos
Sr. Arjen Uijterlinde
Cônsul-Geral
arjen.uijterlinde@minbuza.nl
+552121575403
Av. Ataulfo de Paiva, 204 – 6º andar – Leblon |
CEP 22440-033 | Rio de Janeiro – RJ | Brasil

Sr. Arie Plieger
Cônsul-Geral Adjunto
ac.plieger@minbuza.nl
+552121575405
Av. Ataulfo de Paiva 204 |6º andar |Leblon |
CEP 22440-033 | Rio de Janeiro - RJ | Brasil
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ANEXO I

TABELA 1 VISÃO GERAL DE PROJETOS

Tema

Projeto

Organizações

Curto, médio e longo prazo6

1

Governança

Assistência técnica, aplicação e conformidade, cooperação
regional

Governos locais/regionais, INECE. Ministro
do Meio Ambiente da Holanda

Médio e longo prazo

2

Governança

Abordagem da visão comum, aquisições sustentáveis (por
exemplo, dinheiro por lixo)

Rebel Group

Médio e longo prazo

3

Conscientização e educação Ferramentas educativas para conscientização do público
corresponsabilidade sobre a economia circular no Brasil

MARLISCO/ ABLM/ WWF-Brasil/Projeto
Grael/Projeto Ilhas do Rio/Comlurb

Longo prazo

4

Conscientização e educação Treinamento vocacional para garantir boas operações

CEW-CIV

Médio e longo prazo

5

Monitoramento e avaliação

Serviços de apoio à limpeza da baía: Monitoramento,
modelagem e avaliação (atualizar sistema existente)

Deltares

Curto, médio e longo prazo

6

Monitoramento e avaliação

Observador Aquatico: dar poder de monitoramento às pessoas Materia Brasil/Floating Horizon

Curto e médio prazo

7

Limpeza

Sistemas de captação de resíduos

TAUW/DowChemical/TenCate

Curto e médio prazo

8

Limpeza

Pescador de Plástico

ISI/SK International

Curto e médio prazo

9

Limpeza

Barcos ecológicos Waste Harvester

Royal IHC

Curto e médio prazo

10

Água residuail

Restauração da Lagoa Rodrigo de Freitas

Arcadis/Ooze Architects/RHDHV

Curto, médio e longo prazo

11

Água residuail

Wetlands construídas aplicadas na escola CIEP da Maré

Ooze Architects

Médio e longo prazo

12

Reciclagem da água

Parque da Tijuca

WWF, Ooze Architects, Arcadis

Médio e longo prazo

13

Água residuail

Estações móveis (temporárias) para tratamento da água

Arcadis

Curto e médio prazo

14

Água residuail

Estações de tratamento de águas residuais com tecnologia
Nereda® (alternativa: BIOPAQ®UBOX da Paques)

RHDHV/Waternet
Paques

Longo prazo

15

Resíduos sólidos

Bio Waste: da compostagem à biorrefinaria

Comlurb/DWM

Longo prazo

16

Resíduos sólidos

Aumento dos volumes de reciclagem no setor informal

Pangea/WASTE/WFO

Médio e longo prazo

17

Resíduos sólidos

Descarte/reciclagem de resíduos e águas residuais hospitalares Comlurb/Pharmafilter/Waternet

Médio e longo prazo

18

Resíduos sólidos

Centro de Produtores da Maré

Materia Brasil/ISI/ Floating Horizon/
Observatório de Favelas/ Redes da Maré

Médio e longo prazo

19

Resíduos sólidos

Concepção de novos produtos que utilizem
materiais reciclados

WWF Brasil/Plastic Soup Foundation

Médio e longo prazo

20

Resíduos sólidos

Criação de força de mercado, utilizando redes de pesca
velhas para carpetes

Interface/Aquafil/ZSL/WFO

Médio e longo prazo

Curto, médio e longo prazo: O projeto terá impacto no prazo de três meses após a assinatura dos contratos (curto prazo), em um ano
(médio prazo) ou mais tempo (longo prazo).
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ANEXO II

PARCEIROS DE FINANCIAMENTO
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES)
O Banco de Desenvolvimento brasileiro é o principal
agente financiador do desenvolvimento no Brasil. Desde
a sua fundação, em 1952, o BNDES tem desempenhado
um papel fundamental em estimular a expansão da indústria e da infraestrutura no país. No decorrer da história
do Banco, suas operações têm evoluído de acordo com
os desafios socioeconômicos do Brasil, e agora incluem
apoio às exportações, inovação tecnológica, desenvolvimento socioambiental sustentável e modernização da
administração pública. O BNDES oferece diversos mecanismos de apoio financeiro às empresas brasileiras de
todos os portes, bem como às entidades da administração pública, o que permite investimentos em todos os
setores econômicos. Em qualquer empreendimento pertinente, desde a fase de análise até a de monitoramento,
o BNDES destaca três fatores que considera estratégicos: inovação, desenvolvimento local e desenvolvimento
socioambiental.
Banco Holandês de Desenvolvimento (FMO)
Nos últimos 45 anos, o FMO tem investido no setor privado de países em desenvolvimento e mercados
emergentes. Com uma carteira de investimentos de 8,0
bilhões de euros, o FMO é um dos maiores bancos bilaterais de desenvolvimento do setor privado. Acreditamos
Proposta de programa
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num mundo em 2050 em que nove bilhões de pessoas
possam viver bem e dentro dos limites do planeta. Na
busca dessa visão, nossa missão é capacitar empreendedores para construir um mundo melhor. Estabelecemos a
meta de dobrar o número de postos de trabalho e dobrar
a redução das emissões de gases do efeito estufa com
o financiamento que oferecemos. Temos investimentos
em mais de 85 países, oferecendo aos nossos clientes
vários produtos financeiros, bem como experiência e
acesso às nossas redes. Nossos investimentos se concentram principalmente em três setores fundamentais:
Instituições financeiras, setores de energia, agronegócio,
infraestrutura, indústria e serviços. O FMO está presente na Ásia-Pacífico, África, Leste Europeu, Ásia Central,
América Latina e Caribe. Em 31 de dezembro de 2014,
a carteira de comprometimento total era de 8 bilhões de
euros, dos quais 978 milhões de euros.
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Trabalhamos para melhorar a vida na América Latina e no
Caribe. Com apoio financeiro e técnico aos países que
trabalham para reduzir a pobreza e a desigualdade, ajudamos a melhorar a saúde, a educação e a infraestrutura.
Nosso objetivo é alcançar o desenvolvimento de forma
sustentável, respeitando o meio ambiente. Com uma história que remonta a 1959, hoje somos a principal fonte
de financiamento do desenvolvimento para a América

Latina e o Caribe. Fornecemos empréstimos, concessões
e assistência técnica, além de realizar pesquisas intensivas. Mantemos o forte compromisso de obter resultados
mensuráveis e o mais alto padrão de integridade, transparência e responsabilidade.
Banco Mundial (BM)
O Banco Mundial é uma fonte vital de assistência financeira e técnica aos países em desenvolvimento ao redor
do mundo. Não somos um banco no sentido comum, mas
uma parceria única que visa reduzir a pobreza e apoiar
o desenvolvimento. O Grupo do Banco Mundial compreende cinco instituições geridas por seus países integrantes. Fundado em 1944, o Grupo do Banco Mundial
está sediado em Washington, DC. Temos mais de 10.000
funcionários em mais de 120 escritórios no mundo inteiro. Fornecemos empréstimos a juros baixos, créditos com
juros nulos ou baixos e doações aos países em desenvolvimento. Esses recursos respaldam vários investimentos
em áreas tais como educação, saúde, administração pública, infraestrutura, desenvolvimento do setor financeiro
e privado, agricultura e gestão de recursos ambientais e
naturais. Alguns dos projetos são financiados em conjunto com governos, outras instituições multilaterais, bancos
comerciais, agências de crédito à exportação e investidores do setor privado.
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PROJETOS DE
GOVERNANÇA
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2.
A LIMPEZA DO DELTA
URBANO DA GUANABARA
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Esta é uma proposta conjunta do Ministério da Infraestrutura e do Meio Ambiente e da RebelGroup Executives,
que se concentra nas questões de governança visando
uma solução de longo prazo para a gestão de resíduos
sólidos na área do delta da Guanabara.

Sugestão de método de limpeza do delta
A participação dos interessados no processo só pode ser
obtida com a criação de incentivos (financeiros e não financeiros) que despertem o interesse dos envolvidos em
obter os resultados desejados. Sem incentivo, a atitude
natural dos interessados no processo se resume a extrair
apenas a “nata”, ou seja, apenas os objetos de valor são
reciclados e retirados do fluxo de resíduos. Isso é praticado principalmente pelo setor informal. Ao setor formal
cabem os objetos sem valor, o que causa problemas ambientais e organizacionais.
Para os objetos sem valor presentes no sistema de resíduos, além de incentivos, o sistema pode se beneficiar
com um regime fiscal e subsídios que crie estímulo econômico e recuperação total dos custos.

Escopo
A criação de valor pela introdução de sistemas mais eficientes na coleta e na reciclagem, ou pela introdução de
um regime fiscal e de subsídios, deve ser obtida com participação pública e privada, que inclua a participação do
setor informal (organizado e não organizado). A melhor
maneira de tratar desta questão é a abordagem de três
fases mostrada na figura a seguir:

Solução proposta e sua abordagem gradativa
Uma condição para essa abordagem de três fases é que
se tenha uma governança bem organizada. Nossa proposta se baseia numa plataforma para a área da baía, cuja
diretoria se componha do governo e municípios do Rio
(com participação consultiva de ONGs) com as seguintes
tarefas principais:
•
Organizar a gestão de resíduos regionalmente
(cooperação municipal)
•
Capacitar funcionários locais (centro de informações)
•
Estimular iniciativas para o desenvolvimento sustentável.
•	Promover a comunicação com o público e as partes
interessadas do setor
Podemos contribuir para o desenvolvimento dessa plataforma em todas as quatro vertentes, com base na
experiência vivida na Holanda, bem como em projetos
semelhantes realizados em outros países. Na Holanda, criou-se um Conselho de Gestão de Resíduos (em
1990) cujo objetivo era resolver inúmeros problemas que
existiam na época (rápido aumento do volume de resíduos, carência na capacidade de descarte, baixo índice
de reciclagem, falta de cooperação entre os três níveis
do governo, ausência de dados). Os três níveis do governo (estadual, provincial e municipal), tendo as ONGs
e a indústria como membros consultivos, estabeleceram
uma forma de cooperação consultiva e conseguiram elaborar uma política conjunta de gestão eficaz de resíduos
que levou à presente posição de liderança da Holanda
na Europa.
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TRACK 1: Building Sector Foundations

Governance, Planning
and Sector Eﬃciency

TRACK 2: Infrastructure (public & private investment)
Collection and Cleaning

Financial Systems,
Sustainability and
Performance-Based
Support

Transfer and Sorting

Collection and Cleaning

TRACK 3: Capacity Building and Technical Assistance
Technical Assistance for Planning and Project Preparation
of Governorate SWM Projects
Capacity Building for MSWM Better Management by
Governorates including PSP Contacts
Initiatives for Public Awareness-Raising and Communication

Promotion of Local
Business
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Recycling

Propostas de venda diferenciadas
A Holanda lidera a gestão de resíduos na Europa e tem
ampla experiência na governança de um mercado de resíduos direcionado às esferas pública e privada e nos efeitos da legislação e de incentivos financeiros, bem como
na organização de esquemas de EPR (responsabilidade
estendida ao produtor). Essa experiência pode ser aplicada na organização de um sistema sólido e sustentável
para a gestão de resíduos na área do delta da Guanabara.
Alguns números importantes no mercado de gestão de
resíduos da Holanda
•
60 Mt/ a produção total de resíduos
– 9 Mt/a resíduos sólidos urbanos (RSU)
•
1,5 Mt/a compostagem
•
3,5 Mt/a reciclado
•
4 Mt/a incinerado
•
Índice de recuperação:
– desperdício total: 80%
– RSU: Meta de 60% - 75% em 2020 e “zero”
desperdício como horizonte
•
Total aterrado:  4%
•
Total incinerado (W2E - conversão de resíduos em
energia): 16%

Estimativa de custo e valor agregado:
Por outro lado, é enorme o custo futuro dos danos ambientais causados por um sistema de gestão de resíduos que
não funciona. A base de um sistema de gestão de resíduos
que funcione é a criação de valor no curto prazo que evite
custos para as próximas gerações. Estamos convencidos de
que, com base na gestão de resíduos sólidos, pode-se criar
valor no curto prazo a partir do valor de mercado dos recursos, gerar emprego e obter uma grande economia no futuro.

Tipos de projeto semelhantes
Como exemplo, citamos dois projetos semelhantes.
No Anexo 1 está a lista de referência de projetos.
Estratégia Nacional de
Parcerias Público-Privadas
no Setor de Gestão de
Resíduos Sólidos do Egito

As iniciativas do governo do Egito de introduzir a participação
do setor privado no financiamento e nas operações de gestão de
resíduos geraram, até então, vários casos de sucesso. O Banco
Mundial nomeou o RebelGroup e o DHV com o objetivo de
identificar como a participação e o financiamento do setor privado
no setor de gestão de resíduos sólidos poderia melhorar e para
desenvolver um plano estratégico nacional para melhorar a PPP
(parceria público-privada). Entre os serviços incluídos estão a
avaliação do quadro do setor de PPP, a estruturação e a obtenção
de contratos atuais e as normas de conformidade, estudos de
caso detalhados de várias províncias, avaliação comparativa
regional do PSP na gestão de resíduos e a elaboração de um Plano
Estratégico Nacional.

Parceiro do "Afval Loont"
dinheiro por lixo

O Rebel é parceiro do "Afval Loont", um projeto "dinheiro por lixo".
O Afval Loont é um método inovador para a coleta seletiva de
resíduos sólidos urbanos. As pessoas recebem uma quantia por
quilograma de resíduos entregue de forma seletiva a uma agência
do Afval Loont. Os objetivos do Afval Loont são: transformar
resíduos em um recurso de valor, tornar as pessoas conscientes
do valor dos resíduos, recompensar as pessoas por entregarem de
forma seletiva os resíduos sólidos urbanos e reutilizar materiais
recicláveis em vez de incinerar todos os resíduos. O Afval Loont
atualmente tem duas agências na Holanda.

PLANO DE ATIVIDADE
Fase 1 (até 08.2015)
Meta: Missão de campo e plano inicial:
•	no mercado local de gestão de resíduos sólidos e
partes envolvidas, avaliar a função e a posição das
partes interessadas (pública e privada)
•	entrar em contato com as partes interessadas e dar
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início às discussões com o governo, municípios e o
setor privado e informal
•	fazer o levantamento do atual sistema de gestão de
resíduos no que diz respeito à coleta, à reciclagem e
ao tratamento
•	analisar fatos sobre o mercado, custo da coleta, valor dos materiais recicláveis, custo do tratamento...
•	geração de um relatório sobre a situação atual e
sugestões para o futuro

•
•

Planejamento:
•	1 missão de campo à região
•	Juntamente com os governos, gerar uma visão sobre
o futuro da gestão de resíduos sólidos e a estrutura
organizacional.
•	Geração de um relatório sobre conclusões e propostas para o desenvolvimento futuro.
•
Organização de um seminário para as partes interessadas apresentando os planos para o futuro

Planejamento:
•
Participação do setor privado
•
Planejamento de projetos
•
Financiamento, assessoria jurídica

Fase 2 (até 08/2016)
Meta: Criar uma visão e um consenso, em conjunto com
as partes interessadas, sobre o caminho a seguir na gestão de resíduos sólidos. Criar uma base para a construção
da infraestrutura
Planejamento:
•	Apoiar os governos na construção da plataforma de
gestão de resíduos sólidos
•
2 missões locais e representação em reuniões da plataforma
•
Orientação sobre organização, comunicação e participação do setor público
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•

 nvolvimento e participação do público
E
Orientação sobre construção, organização e financiamento da infraestrutura
Orientação sobre capacitação e desenvolvimento de
projetos

Fase 3 (após 09/2016)
Meta: Capacitação e assessoria técnica (com base no resultado das fases 1 e 2)

As fases 2 e 3 podem ser definidas mais especificamente
de acordo com o desempenho da fase 1. A estimativa de
custos, por conseguinte, é referente apenas a primeira fase
da proposta. A estimativa de custos se baseia na plena cooperação das partes locais e na disponibilidade de todos os
dados necessários para executar a primeira fase proposta.

ANEXO
CÁLCULO ECONÔMICO
PERFIL DA EMPRESA
O RebelGroup se pauta na criação de valor:
O RebelGroup é formado por um vibrante grupo de empreendedores que se pautam em uma visão comum que
abrange o pensamento independente baseado no conteúdo e na criação de valor em projetos e políticas rela-

cionados com a oferta de infraestruturas complexas, de grande
escala, e de serviços públicos. Trabalhamos na interface público-privada, nos principais projetos e serviços de investimento público. O RebelGroup é especializado em questões estratégicas,
financeiras e econômicas em grandes projetos de investimento
público, na interface dos setores público e privado. Somos líderes na área de orientação financeira e transações direcionadas
a parcerias público-privadas que criem valor para o dinheiro.
Aplicamos nossa experiência em uma ampla gama de setores de
infraestrutura e de serviços.
O RebelGroup Executives BV é uma subsidiária do RebelGroup,
líder no setor de resíduos e reciclagem da Holanda e Bélgica.
Dedicamo-nos a questões estratégicas complexas e abrimos o
caminho para a inovação. Temos experiência em avanços tecnológicos de sucesso, políticas e regimes de financiamento no
mercado holandês.

Orientamos, investimos e implementamos projetos com base
em nosso conhecimento nas áreas de resíduos e reciclagem,
aliados a:
•
Modelagem financeira
•
Financiamento e investimentos em projetos
•
Parcerias público-privadas, concessões e contratos de execução
•
Assessoria institucional e organizacional
•	Assistência em licitações, propostas/concorrências e orientação sobre transações
•
Oferecemos aos nossos clientes do setor de resíduos e
reciclagem a experiência necessária e as lições aprendidas
em outros setores, para que a inovação seja contínua
Nossa experiência ajuda os clientes a obter melhor desempenho.
Nossa colaboração inclui:
•
Gestão de processos e avaliação do impacto das iniciativas
de reciclagem
•	Estudos de viabilidade de projetos de resíduos e reciclagem,
usando técnicas de modelagem financeira avançadas para
desenvolver casos de negócios exemplares
•
Obtenção de financiamento para projetos e apoio a decisões
estratégicas de investimento
•
Estruturação e otimização de modelos inovadores de cooperação entre o setor público e privado
•
Formulação de políticas e avaliações de desempenho do setor
•
O RebelGroup tem sede em Roterdã, com subsidiárias em
Antuérpia (Bélgica), Washington DC (EUA), Joanesburgo
(AS) e Manila (Filipinas).
Contato:
Anne Booy
E-mail: Anne.Booy@rebelgroup.com;
Telefone: +31 6 54 700 108
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CÁLCULO ECONÔMICO
Time
Project leader 1

Costs
Project leader 2

travel

Total
DSA

other

Rate

€

1,400

€

1,400

preparation

3

€

4,200

€

4,200

mission

5

€

7,000

€

7,000

communication

2

€

2,800

€

2,800

€

data processing

5

€

7,000

€

7,000

€ 14,000

€ 16,800

€ 16,800

€ 33,600

€

1,800

€225

€

3,600

€

factfinding

reporting

12

€
2,250

8,400

€ 19,850
5,600

seminair
preparation

5

€

7,000

€

7,000

mission

5

€

7,000

€

7,000

processing

5

€

7,000

€

7,000

€ 14,000

reporting and advice

5

€

7,000

€

7,000

€ 14,000

Total
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€ 14,000
€

3,600

€

2,250

€

2,500

€ 22,350

€ 145,800

Governorates

National
Government

Informal
Sector

MSWM

Private
Sector

Waste
producers
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CONSCIENTIZAÇÃO
E EDUCAÇÃO
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3.
FERRAMENTAS EDUCATIVAS
PARA CONSCIENTIZAÇÃO E
CORRESPONSABILIDADE

Proposta de programa
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Escopo
Combater a emissão de resíduos por meio da conscientização e da educação. Apoiar entidades como, por exemplo, RIO2016, COMLURB, WWF, etc. a fim de melhorar e
criar um sólido programa de educação que vise à atitude
responsável das pessoas para o combate ao lixo.
Utilizar/fornecer as ferramentas de educação e de conscientização existentes, criadas no âmbito do projeto
MARLISCO financiado pela FP7 da UE, que abordam as
consequências dos resíduos no meio ambiente e fornece orientação aos envolvidos com o objetivo de alcançar
uma atitude pessoal responsável e apoiar a adoção dessas ferramentas para as necessidades, idiomas e programas locais.

Solução proposta e sua abordagem gradativa
O projeto europeu MARLISCO desenvolveu uma série de
ferramentas, materiais e abordagens que visam envolver
e informar as partes interessadas, o público em geral e
os jovens sobre o problema do lixo marinho e a questão
mais abrangente da geração e da gestão de resíduos sólidos. Entre as ferramentas e abordagens estão:

estrutura da exposição pode ser construída a baixo
custo, com a participação, por exemplo, de voluntários e a (re)utilização de materiais recuperados (por
exemplo, barris de petróleo) e reciclados;
•	Um pacote educacional, que consiste em 17 atividades, que analisam as características, fontes, efeitos
e possíveis maneiras de resolver o problema, abordando-o do ponto de vista ambiental, social, cultural
e econômico. O pacote foi criado para atender ao
nível de ensino médio (10 a 15 anos), mas pode ser
usado também por educadores fora do sistema de
ensino formal (por exemplo, em museus);
•	O conceito de um concurso de vídeo para alunos,
que foi implementado na Europa e provou ser bastante eficaz em estimular os jovens a aprender
sobre o assunto. Além disso, os vídeos podem ser
usados como ferramentas de divulgação para um
público mais amplo;
•	Um curso de treinamento on-line para professores e
educadores sobre o tema e sobre como comunicá-lo;

•	Uma exposição com a finalidade de informar o público em geral e aumentar a consciência sobre as
fontes, os impactos socioeconômicos causados pelos resíduos sólidos que chegam ao meio ambiente marinho e as possíveis soluções para o público
em geral; inclui um conceito de projeto, que pode
ser montado em ambientes fechados e ao ar livre
e facilmente transportado para locais diferentes. A
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•	Um Serious Gaming, em que os jovens aprendem
(fazendo) sobre as atitudes responsáveis dos personagens de diferentes setores, de forma divertida,
atraente e envolvente;
•	Uma abordagem participativa cujo objetivo é envolver, num fórum, as principais partes interessadas
e ajudar a definir uma visão mais sustentável, com
discussões e priorizações das possíveis medidas e
ações que possam prevenir e atenuar o lixo marinho.
Como todas essas ferramentas e atividades já foram implementadas em Portugal, elas já existem em português e podem, portanto, ser facilmente adaptadas ao português falado no Brasil, bem como à realidade e ao público brasileiro.
Em Portugal, atividades adicionais foram desenvolvidas e
implementadas:
•
Um jogo de tabuleiro educativo, bastante simples,
direcionado às crianças, sobre fontes de diferentes
tipos de lixo e o tempo necessário para a degradação no mar (pode ser usado, por exemplo, na praia,
durante campanhas de conscientização);
•	Um concurso de canções para crianças do jardim de
infância;
•	Um concurso de contos para escolas, cuja seleção foi
compilada e publicada

Proposta/argumento(s) de venda exclusiva
Para obter a atitude responsável das pessoas, o fornecimento de informações ao público em geral e a educação nas escolas e/ou durante a prática esportiva são
uma grande oportunidade e um meio essencial e eficaz
Proposta de programa
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de reduzir a produção de lixo em longo prazo e criar o
consumo consciente e sustentável nas cidades.
As ferramentas geradas pelo consórcio MARLISCO fornecem vários blocos de construção bastante úteis. Por já
existirem em português, todas as ferramentas e materiais
podem ser facilmente ajustados ao português do Brasil
e, possivelmente, adaptados à realidade e aos contextos
específicos brasileiros.
Todos esses materiais e atividades foram testados e implementados com sucesso em até 15 países europeus.

Estimativa de custo e valor agregado
Exemplo de custo comum
A estimativa do custo real do efeito que a educação hoje teria na atitude
responsável das pessoas foge ao nosso conhecimento nesta fase. São muitos
também os fatores que definem o impacto dos materiais descartados, como o
plástico, na qualidade de vida das cidades, na qualidade do turismo, no risco à
saúde dos animais e na perda de materiais que saem do fluxo de reciclagem.
Existem vários relatórios internacionais que fornecem números sobre o custo
anual por quilômetro de praias limpas (por exemplo, o custo anual total na Holanda chega a 10 milhões de euros; fonte: KIMO, 2010). Talvez seja possível
prever o custo da limpeza de praias e escolas no Rio, já que essas áreas são
controladas e têm um sistema de coleta suficiente. Gostaríamos também de
mencionar a apresentação da COMLURB que fornece vários custos para seus
serviços, como a limpeza de ruas.
Exemplo de custo inovador
Cada pedaço não sujo de lixo reduz o custo dos serviços para o município, reduz os impostos e aumenta o padrão de vida qualitativa e quantitativamente
devido à melhor estética e à higiene. Além disso, uma parte considerável dos
resíduos sólidos gerados, se recolhida de maneira adequada, tem um valor
variável e pode retornar ao fluxo de novos materiais e itens, através da reciclagem.
A educação direcionada e a conscientização desempenham um papel significativo e caminham de mãos dadas com a criação e a melhoria de um bom
sistema de coleta e gestão de resíduos, como mostrado pela COMLURB.
É, portanto, um elemento crucial de apoio aos investimentos em infraestrutura e serviços, por aumentar a sua eficácia e reduzir custos consideráveis com
pessoal e reduzir a necessidade de medidas de limpeza.
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ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO

Custos de apoio a modificação, tradução e implementação de algumas ferramentas MARLISCO (em euros)
Custo (€)
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Material da exposição

11300

Ajustes de idioma (10 quadros)

2100

Texto de design de 2 novos quadros (por ex., Baía de Guanabara, contexto local)

4200

Impressão de 12 quadros

1900

Outros materiais (por ex., tinta, barris, transporte, etc)

1000

Apoio à coordenação da construção e montagem

2100

Cada réplica posterior

5000

Pacote educativo

10950

Ajustes de idioma (~100 páginas)

4200

Ajuste de design

1050

Impressão (1000 cópias)

5700

Cada edição posterior (1000)

5700

Jogo sério

15300

Ajustes de idioma (~20 páginas)

2100

Integração do idioma (incluindo teste e upload) – MediaTools

4700

Desenvolvimento de outro personagem adaptados ao contexto local

3500

Novo personagem (programação, efeitos gráficos, etc) – MediaTools

5000

Concurso de vídeo

6300

Apoio à coordenação, organização e promoção

4900

Regras e condições de ajuste

1400

Curso de treinamento on-line para educadores (em inglês)

4000

Preparação, promoção, implementação (em inglês/MIO-ECSDE)

3500

Plataforma on-line

500

Curso de treinamento on-line para educadores (em português)

13000

Ajuste de conteúdo em português

5600

Plataforma on-line

3400

Promoção e implementação

4000

Cada edição posterior (100 participantes)

4000

Como será a cadeia de valor
Durante a primeira missão exploratória, foram realizadas
reuniões com a equipe de sustentabilidade do Rio2016
e o INEA. Além disso, Associação Brasileira do Lixo Marinho (ABLM), WWF Brasil e Holanda, Projeto Ilhas do Rio,
Projeto Grael e COMLURB são entidades possivelmente
relevantes. Outra entidade importante para a implementação dos programas nas escolas é a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e outras ONGs que trabalham diretamente com as comunidades locais. A Exposição pode
ser de interesse para o Projeto Grael, que pretende criar
uma exposição ambiental ao redor da Marina da Glória
durante os Jogos Olímpicos.
Curto prazo: o material pode ser transformado através do
RIO2016 e utilizado por entidades locais, como ONGs,
prefeitura e COMLURB. O RIO2016 mostrou interesse no
Serious Gaming e avaliará sua adaptação ao contexto local.

Longo prazo: Entre as entidades que podem adotar o
material e prestar os serviços estão a COMLURB, várias
ONGs com focos diferentes (ações marinhas x terrestres)
e a Secretaria de Educação do Rio e escolas afins.

Projetos realizados (histórias de sucesso)
●
Compilação do Concurso de Vídeos implementado
na Europa (2013-2014), apresentando o melhor
vídeo de 14 países europeus: http://www.marlisco.
eu/video-contest.en.htmlhttp://www.marlisco.eu/
video-contest.en.html
●
Vencedores das duas categorias em Portugal:
○ https://www.youtube.com/watch?v=7YLka0QrjCMhttps://www.youtube.com/watch?v=7YLka0QrjCM
○ https://www.youtube.com/watch?v=3ktE3YgV12Ahttps://www.youtube.com/watch?v=3ktE3YgV12A
●
Pacote educativo em inglês: http://www.marlisco.eu/
education.en.html
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●
●

Quadros de exposição e exemplos em países da UE:
http://www.marlisco.eu/exhibition.nl.html
Página do MARLISCO no Facebook em Portugal,
descrevendo as principais atividades realizadas em
Portugal: https://www.facebook.com/MarliscoPortugal

O MARLISCO é atualmente um projeto de referência em
termos de envolvimento social sobre o tema do lixo marinho e gestão de resíduos na Europa.

PLANO DE ATIVIDADE
Fase 1 (até 08/2015)
Fase 1 até 08/2015 (definir e associar os parceiros certos no Brasil e na Europa e criar planos de adoção para
as diferentes ferramentas): Apoiar a mudança em escala
relevante. Para obter um impacto relevante, é importante
haver integração em longo prazo, através de parcerias e
interesses duradouros e ampla utilização, por exemplo,
entre várias entidades. Como as ferramentas já existem,
mas é preciso adotá-las e torná-las flexíveis para as partes brasileiras, é fundamental identificá-las e consultá-las com o próprio conhecimento. Juntamente com o
RIO2016, é necessário traçar um cronograma e estabelecer possíveis parceiros futuros.
Fase 2 (até 08/2016)
Fase 2 até os Jogos Olímpicos: Todo o conjunto definido
será adotado e implementado em estreita colaboração
entre o RIO2016, os implementadores brasileiros e usuários posteriores, com apoio do MARLISCO, caso alguns
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serviços de adoção possam/devam ser realizados pela
equipe do MARLISCO, para reduzir custos.

Fase 3 (após 09/2016)
Meta: Educação conjunta com foco em escolas e áreas
de lazer, deixando de lado os vários módulos de campanha e passando a adotar um plano de educação integrada, que envolva várias partes interessadas (prefeitura,
ONGs, escolas) em toda a cidade.
Ações:
•	Análise dos resultados do período durante os Jogos
Olímpicos; ajuste do material, se necessário; e estimular a adoção para uso posterior. Decisão sobre
quais elementos manter ou, em certos casos, para
quais deles encontrar novos parceiros. Desenvolvimento do processo de finalização e entrega para,
por ex., Comlurb, ONGs locais, etc. Lançamento do
processo de monitoramento para manter o registro
histórico.
•
Um teste com investimento de uma hora adicional
de educação por mês para todos os alunos, talvez
em uma determinada área, pode servir como um
bom caso de teste, como as histórias de sucesso
já mostradas pela COMLURB na área de coleta de
resíduos.
•	Um teste que se concentre nas principais praias,
como Ipanema, com oferta de pequenos incentivos
aos turistas, como serviços especiais (que não sejam
caros, mas divertidos)

ANEXO
SOBRE O MARLISCO
O MARLISCO (MARine LItter in European Seas: Social
AwarenesS and CO-Responsibility) (maio de 2012 a maio
de 2015) é um projeto do Sétimo Programa-Quadro, financiado conjuntamente pela União Europeia.
O objetivo global do MARLISCO é conscientizar o público, facilitar o diálogo e promover a corresponsabilidade entre diferentes participantes, no sentido de chegar
a uma visão comum sobre a gestão sustentável do lixo
marinho em todos os mares europeus.
Para atingir esse objetivo, foram desenvolvidos e implantados mecanismos e instrumentos inovadores. O MARLISCO visa envolver, informar e capacitar efetivamente a
sociedade, de modo a alcançar o maior público possível.
Até meados de 2015, vinte parceiros organizarão atividades em 15 países europeus com o objetivo de fornecer
uma série de mecanismos, para envolver e capacitar as
principais partes interessadas, e atividades de conscientização, que serão adaptadas adequadamente ao setor
pretendido.

O projeto recebeu financiamento do Sétimo Programa-Quadro da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração nos termos do contrato de concessão nº [289042].

Possíveis futuros parceiros relevantes do consórcio são
Coastal & Marine Union (EUCC), Holanda
A missão da EUCC é promover a gestão costeira e marinha, que integra a conservação da biodiversidade com
formas de desenvolvimento que sustentem a integridade
da paisagem, o patrimônio cultural e social do litoral.
Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade
Nova de Lisboa, Portugal (FCT UNL)
A FCT UNL é uma das mais prestigiadas escolas públicas
de engenharia e ciências de Portugal. A FCT UNL promove pesquisas científicas, treinamento e consultoria.
MediaTools, França
MediaTools é uma agência de texto, artes gráficas e multimídia digital, que desenvolve sites e outras produções
multimídia, especializada em “entretenimento educativo”
e comunicação científica.
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4.
APOIO EDUCACIONAL E
DE MONITORAMENTO
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SUGESTÃO PARA A ABORDAGEM DELTA
URBANO LIMPO
Escopo
O CEW (Centre of Expertise Water Technology, ou
Centro de Conhecimento em Tecnologia Hídrica) e CIV
(Centre for Innovative Skills, ou Centro de Habilidades
Inovadoras) têm ampla experiência e uma grande rede
ligada, sobretudo, à participação de estudantes e profissionais (professores, palestrantes e engenheiros) na área
de tecnologia da água nos níveis (pós)acadêmicos (WO),
de bacharelado (CEW) e técnico (CIV). Essa participação
garantiria o envolvimento da educação no processo, que
pode ser visto como um investimento de médio a longo
prazo na manutenção e no capital humano local para ambos os países.
A intenção principal é ajudar as instituições científicas brasileiras no Rio de Janeiro (universidades e escolas técnicas)
a preparar estudantes e técnicos para trabalhar com as
tecnologias holandesas propostas e desenvolver, com criação conjunta, outras tecnologias e habilidades inovadoras.
Uma tradução adequada entre aplicação tecnológica e
capital humano é, sem dúvida, importante em projetos
deste escopo. Uma combinação entre o conhecimento e
a infraestrutura sobre as tecnologias propostas disponíveis no Water Campus com o conhecimento local (brasileiro) sobre a capacidade humana e a infraestrutura local
proporcionaria a sinergia ideal para apoiar a execução, a
manutenção, o monitoramento e a operação das ações
no longo prazo.

Por último, a ausência de tecnologias inovadoras e atualizadas (montagem, reatores, etc.) nos institutos técnicos
brasileiros, ao contrário do que se vê na estrutura do Water Campu), também representa uma razão interessante
para essa cooperação. A elaboração de cursos de treinamento e instruções direcionadas a estudantes e profissionais brasileiros utilizando a estrutura do Water Campus
proporcionaria uma oportunidade única de experiência
prática na maioria das técnicas propostas.
Neste relatório, será apresentada uma proposta inicial sobre quais ações podem ser oferecidas e executadas pelos
dois centros de conhecimento supramencionados, com
o envolvimento de diferentes institutos, por exemplo, as
universidades de ciências aplicadas NHL e VHL, e os institutos de MBO, Noordwin e Friesland College (= Grupo).

AÇÕES PROPOSTAS
As próximas seções apresentam uma explicação para as
ações propostas. O grupo propõe três ações diferentes,
quais sejam: coleta de dados/informações, treinamento e
monitoramento local. Uma breve explicação das ações e
uma indicação financeira inicial são apresentadas na sequência.

Fase 1 - Coleta de dados e informações
O principal objetivo desta fase é reunir informações fornecidas pelos parceiros brasileiros (especialmente universidades locais e institutos técnicos) e holandeses sobre
demandas estratégicas.
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As informações obtidas com os parceiros holandeses
dependerão de quais sistemas serão aprovados, o que,
consequentemente, dará um embasamento melhor sobre
quais competências específicas precisam ser trabalhadas
durante a fase de treinamento (fase 2) e avaliadas durante a fase de monitoramento (fase 3).
As informações necessárias fornecidas pelos parceiros brasileiros dirão respeito principalmente à “Capacitação” e a
uma cooperação mais transversal (Brasil-Holanda) no âmbito
educacional. Ao considerar que a proposta apresentada tem
como objetivo (basicamente) apoiar os parceiros brasileiros a
criar competências locais (medidas de médio a longo prazo), a
participação de institutos de conhecimento locais precisa ser
tida como uma prioridade. Até agora, o grupo já colheu informações sobre o atual sistema de ensino de nível superior
no Rio de Janeiro, pelo que se concluiu que pelo menos dois
institutos de renome podem participar, como, por exemplo:
•	o departamento de saneamento da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e
•
o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).
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níveis:
•
um treinamento específico para alunos brasileiros e
holandeses, e
•
um treinamento para profissionais brasileiros
(professores de ambos os institutos mencionados e
engenheiros).

TREINAMENTO (PROGRAMA DE
INTERCÂMBIO) PARA ESTUDANTES

Esta fase será composta basicamente de reuniões com
institutos de educação superior e outras instituições governamentais do Rio de Janeiro (duas semanas) e reuniões com os parceiros holandeses (duas semanas).

Para os estudantes, o treinamento pode ser organizado com base no programa Certificado em Tecnologia
da Água (Water Technology Certificate) oferecido pelas
Universidades de Ciências Aplicadas NHL e VHL. Nesse
programa, os estudantes frequentam cursos relacionados
à tecnologia da água, por exemplo, tratamento de águas
residuais, sistemas de tratamento avançado, toxicologia,
etc., além de cursos práticos. O certificado será reformulado com base nas demandas específicas do projeto da
Baía de Guanabara, com o intuito de treinar os estudantes sobre os aspectos específicos do projeto. Além disso,
a parte prática será também reformulada para incluir as
tecnologias/ações holandesas mais importantes, que serão oferecidas pelo consórcio.

Fase 2 - Treinamento técnico, programas de
intercâmbio de estudantes e de formação profissional
Após a finalização da primeira fase, o grupo estará apto
a preparar um treinamento específico no Water Campus.
A intenção desta fase é organizar o treinamento em dois

A estrutura do Water Campus (conglomerado empresarial/educacional onde se localizam a CEW e a CIV) já tem
experiência e parcerias com muitas empresas que compõem o consórcio. Além disso, a boa execução da primeira fase também assegura a sinergia necessária.

O treinamento será organizado para um grupo formado
por estudantes brasileiros e holandeses e terá seis meses de duração. O período de treinamento seria o ideal, terminando exatamente antes da implantação e do
funcionamento das tecnologias propostas. A intenção é
preparar os alunos para participarem ativamente da fase
de implantação/operação e muni-los das informações e
habilidades técnicas necessárias para realizar o monitoramento das diferentes ações do projeto, por exemplo,
monitoramento e análise da qualidade da água na Baía
de Guanabara e na Lagoa Rodrigo de Freitas, monitormento da eficiência/funcionamento dos sistemas instalados e quantificação do impacto das medidas propostas.
Nosso grupo já tem mais de três anos de experiência com
estudantes brasileiros que vêm anualmente participar do
programa de Certificado em Tecnologia da Água, oriundos (principalmente) da Universidade Federal de Viçosa
(UFV) e de outras universidades de todo o país. Esse programa foi possível graças a uma cooperação formal entre
as universidades (programa Branetec). Essa experiência
será essencial para garantir que os estudantes brasileiros
selecionados tenham uma experiência adequada e produtiva.
A proposta se destina a um grupo de (até) 12 estudantes
brasileiros da UERJ e da IFRJ. Eventualmente, estudantes
de universidades que já são parceiras da CEW (UFV, USP,
UFC) também poderão ser convidados como alternativa
para evitar possíveis conflitos causados pela tensão característica dos prazos do projeto. O nível e a origem dos
estudantes ditarão se eles serão orientados a seguir um

curso mais direcionado para a área vocacional ou um curso direcionado às Ciências Aplicadas. Em ambos os casos,
os estudantes frequentarão os cursos práticos e teóricos
em conjunto com os estudantes holandeses.
Treinamento de profissionais (brasileiros)
O treinamento dos profissionais é visto como um investimento na capacidade local. Ele será orientado para
professores dos institutos de conhecimento supramencionados, bem como para engenheiros e profissionais de
empresas locais.
O treinamento/curso pode ser organizado por um período total de duas semanas e será realizado no Water Campus, em Leeuwarden. Os módulos serão especialmente
preparados e abrangerão as tecnologias e sistemas propostos pelos consórcios, bem como cursos práticos sobre
qualidade da água, funcionamento e monitoramento do
sistema e visitas técnicas a sistemas em escala real.
A intenção é preparar os profissionais para trabalharem
ativamente nas ações, mas também criar uma capacidade de médio a longo prazo, com a qual o estado do Rio
possa gerar conhecimento especializado na área de tecnologia hídrica.

Fase 3 - Monitoramento, atividades in situ
Esta é a fase mais prática da proposta. Sua intenção principal é fornecer conhecimentos especializados e direcionados para auxiliar o grupo a monitorar e avaliar as ações
sugeridas.
Propõe-se um período total de 20 semanas, que precisa
acontecer imediatamente antes da instalação e preparação da maioria dos sistemas/ações propostos.
Essa fase é proposta (inicialmente) com dois objetivos
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principais: monitoramento (físico-químico e microbiológico) qualidade dos corpos de água, monitoramento e
suporte da operação dos sistemas de tecnologia hídrica
instalados.
As atividades serão realizadas por um grupo de estagiários selecionados na segunda fase. Após o período de
treinamento, será feita a seleção dos melhores alunos
(do Brasil e Holanda) para compor um grupo, que será
enviado ao Rio de Janeiro para o período de monitoramento (fase 3). A proposta depende estritamente da
quantidade de ações que serão sugeridas pelo consórcio,
mas, para facilitar a estrutura financeira proposta neste
relatório, sugere-se, inicialmente, um grupo de oito estudantes (brasileiros e holandeses). Os alunos virão para
um período total de 20 semanas (período de estágio) e
serão designados a diferentes ações/grupos no Rio. O
monitoramento será realizado com análise in situ utilizando kits portáteis e análise laboratorial (fornecidos pelos
institutos técnicos/laboratórios locais). Após o período,
será preparado um relatório completo das atividades de
monitoramento que será apresentado ao consórcio e poderá ser usado como indicação de impacto/desempenho
no relatório final.
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Aconselha-se um monitoramento mais prolongado (especialmente para os corpos de água) de modo a acumular dados consistentes sobre os avanços e impactos das
ações propostas. No entanto, o ideal é que esse acompanhamento seja realizado pelos institutos locais usando
a capacidade adquirida pelo grupo. Contudo, é sempre
aconselhável fornecer extensão e complementação ao
treinamento. Por isso, propõe-se que, por um período de
mais quatro anos, um grupo de especialistas holandeses
visite os institutos duas vezes por ano para fins de treinamento.
Como mencionado anteriormente, a pesquisa de campo
é realizada a fim de ajudar a monitorar os impactos das
ações propostas, bem como o conhecimento especializado. A maioria das ações compreende basicamente a
análise físico-química e microbiológica da água. O grupo
fornecerá kits portáteis, que podem ser utilizados para
medir os parâmetros indicados no anexo I. No entanto,
é aconselhável realizar testes adicionais, que podem ser
feitos por laboratórios locais. Os testes podem ser utilizados como duplicatas, mas também são feitos para
garantir uma participação mais ativa dos institutos de
conhecimento locais.

CRONOGRAMA (PROPOSTO)
Tabela 1: Cronograma de atividades proposto

Activity

year 2

year 3

year 4

x

x

x

Months

Phases
Phase I

Year 1
1

Phase I Brazilian Partners

x

Phase I Dutch Partners

x

2

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

x

8

9

10

11

x

x

x

x

x

x

12

Phase II Students Training
Selection of students and visa period

x

x

Adaption period

x

Courses and practical training
Phase II

x

Reception of students

Selection of professionals
Course period

x
x

Phase III Monitoring
Selection of students

x

Housing and instalation preparation

x

Adaptation period

x

Basic portuguese course

x

Monitoring period

x

Phase III

Final report
Visit from dutsch specialists
Following monitoring period

x

x
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INVESTIMENTOS
A estimativa de orçamento pode ser encontrada na planilha Excel anexa.
Specialist

2 weeks brazil

2 weeks the netherlands

Costs

Water technology specialist

80 hours

80 hours

12000

Education specialist

80 hours

80 hours

12000

costs
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Flight ticket

€

2.200,00

Hotel

€

3.000,00

Costs specialists

€ 24.000,00

Extra

€

Total

€ 32.200,00

3.000,00
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MONITORAMEN
TO E AVALIAÇÃO
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5.
SERVIÇOS DE APOIO À
LIMPEZA DA BAÍA:
MONITORAMENTO,
MODELAGEM E AVALIAÇÃO
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SERVIÇO DE MONITORAMENTO,
MODELAGEM E AVALIAÇÃO DE TODO O
ECOSSISTEMA DA BAÍA DE GUANABARA
Escopo
A Baía de Guanabara tem uma função importante para a
natureza e também para as pessoas. Neste momento, o
sistema não está funcionando de maneira ideal, resultando
em problemas principalmente com a qualidade da água.
A melhora da qualidade e o aumento da sustentabilidade
da Baía de Guanabara devido à Iniciativa Delta Urbana
Limpo devem ser mensuráveis. O sistema de monitoramento e modelagem proposto para a Baía de Guanabara fornecerá uma análise do estado inicial de todo o
ecossistema (estado 0) e posteriormente as informações
necessárias para decisões e avaliação do progresso nos
próximos anos.
Os serviços aqui propostos incluirão uma estratégia integrada de monitoramento, um sistema de modelagem detalhado e um conjunto de indicadores recomendados que
permitirão aos gerentes locais e regionais dirigir os investimentos em infraestrutura e outros investimentos na direção melhor e mais sustentável. É um esforço de longo prazo composto por várias atividades de curto e médio prazos.
A estratégia de monitoramento será baseada numa abordagem de monitoramento conectada ao sistema detalhado de modelagem integrando medições e simulações
de modelo gerando informações de alta qualidade. Esta
é uma abordagem muito reconhecida em várias áreas de

estudo e observação terrestre.
Solução proposta e sua abordagem gradual
Curto prazo - entre maio e agosto de 2015:
Continuar e melhorar o uso local do sistema de modelagem desenvolvido e implementado para a SEA. Expandir
as funcionalidades do sistema e melhorá-lo incluindo novos dados, com ênfase em resíduos sólidos flutuantes na
Baía. Trabalhar junto com as instituições locais (INEA, universidades, prefeituras mais proativas) a fim de preparar
uma estratégia integrada de avaliação e monitoramento.
Médio prazo - entre agosto de 2015 e agosto de 2016:
Desenvolver uma estratégia e avaliação de monitoramento de longo prazo e coordenar sua implementação.
Melhorar o sistema de modelagem, adicionando simulações da qualidade da água (esgoto fluindo para e na Baía,
modelagem de derramamento de óleo) e monitoramento
mais amplo, para dar às autoridades uma compreensão
mais detalhada do estado da qualidade da água da baía
em tempo-real e detectar riscos potenciais para as atividades humanas e a natureza em geral. Produzir a primeira
avaliação das medidas de atenuação adotadas, com base
no conjunto específico de indicadores relevantes definidos anteriormente. Avançar em desenvolvimento de
capacidade e transferência de tecnologia, envolvendo as
partes interessadas regionais.
Longo prazo - nos anos após agosto de 2016:
Vários indicadores poderão ser usados para monitorar a
qualidade da água e o estado da poluição por plásticos, além
da ocorrência de eventos anóxicos ou da presença de deIniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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terminadas espécies sensíveis à poluição. O objetivo de um
programa de monitoramento deste tipo é não só atingir
os objetivos ambientais, mas também verificar uma tendência de melhora estável com o passar do tempo, nomeadamente em termos de sedimentos contaminados.
Os contaminantes em sedimentos representam escalas
de tempo mais longas em relação àqueles dissolvidos
em água. Nossos modelos podem dar suporte a isso calculando o efeito de determinadas medidas, e podemos
guiar o processo de monitoramento em conjunto com o
sistema de modelagem.

Vantagens únicas (Unique Selling Points)
A abordagem de monitoramento e avaliação combina funcionalidade de alto valor para apoio diário de operadores
e autoridades responsáveis durante a criação da base central de informaão para avaliação e governança de longo
prazo, cuja finalidade é ter um ecossistema saudável e
sustentável na Baia de Guanabara. Técnicas inovadoras de
sensoriamento, em conjunto com informações baseadas
em modelo, é formar a base para um nível de informações
de alta qualidade comparável aos padrões mais altos de
diretivas de governança europeias ou outras diretivas de
governança internacionais de qualidade da água.

A Deltares tem uma larga experiência no tratamento de
questões de poluição, não só em termos de plásticos,
mas também em termos de monitoramento e modelagem da qualidade da água. A Deltares executou vários
projetos em um contexto internacional usando uma abordagem multidisciplinar integrada. Combinamos nosso conhecimento acadêmico com experiência internacional em
projetos em que a robustez do sistema é necessária. A
Deltares já implementou dois sistemas de modelagem na
Baía de Guanabara. Em projetos financiados por fundos
de pesquisa holandeses e da União Europeia, e também
para clientes internacionais maiores, a Deltares tem trabalhado para desenvolver novos sensores avançados a
fim de solucionar o problema ambiental que necessita de
atenção (por exemplo, vários tipos de câmeras conectados em tempo real aos sistemas operacionais). Nosso
software de código aberto para modelagem e integração
de modelo de dados é líder mundial e bastante apreciado
por uma grande comunidade de pesquisadores e clientes.

O grande objetivo de longo prazo de ter uma Baía de
Guanabara mais limpa, saudável e agradável dependerá de

Valor agregado:
O valor agregado do conceito é o volume crescente de

Medidas específicas sobre como melhorar a saúde ambiental podem ser desenvolvidas por meio do uso dos serviços providenciados pelo ecossistema, criando também,
dessa forma, oportunidades para a comunidade local.
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várias medidas: a curto prazo (por exemplo, lidar com a coleta de lixo flutuante na Baía e aproveitar as vantagens do
valor de reciclagem), a médio prazo (por exemplo, melhorar
o tratamento de esgoto e como/onde despejá-lo na Baía)
e a longo prazo (por exemplo, lidar com sedimentos contaminados, isto é, por meio de gerenciamento diferente dos
manguezais). A abordagem dá apoio a todas essas fases e
dá uma boa orientação para se tomar decisões economicamente viáveis sobre qual medida tomar e quando.

informações sobre o estado do sistema da Baía de Guanabara. As informações coletadas e o monitoramento de
indicadores relevantes ajudarão nos processos de decisão futuros sobre medidas a serem adotadas para ser
mais eficiente e economicamente viável e, dessa forma,
darão suporte à governança da área.

Estimativa de custos e de valor agregado:
Exemplo: negócios existentes versus novos negócios:
limpeza mais eficiente da Baía
Até recentemente, as autoridades estaduais estavam
gastando o equivalente a 100.000 euros por mês operando uma pequena frota de 10 ecobarcos (terceirizados
para duas empresas). Uma quantia equivalente (menor)
está sendo gasta na manutenção e na operação de várias
eco-barreiras. Além do mais, o potencial de reciclagem
do material despejado na Baía está sendo enormemente
desperdiçado: a reciclagem se torna financeiramente inviável quando uma lata de refrigerante ou uma garrafa PET
ou um papel precisa ser coletado por um barco. Uma ferramenta de software de otimização para melhorar a eficiência das ações de coleta de lixo, em conjunto com uma
estratégia mais profunda em que medidas de atenuação
devem ser priorizadas, resultaria em economia maior para
o estado. Uma rede mais funcional de eco-barreiras impediria que cada vez mais lixo chegasse à Baía.
Exemplo: sistema existente versus novo sistema: melhora da qualidade da água por meio de modelagem
em tempo real
Atualmente, não existe nenhuma ferramenta de mode-

lagem central para simular a qualidade da água na Baía
de Guanabara. Uma ferramenta de modelagem destas,
para estudos de cenário e fins operacionais em tempo
real, permitiria a modelagem de plumas de esgoto e de
incidentes de derramamento de óleo. Por exemplo, no
presente as autoridades locais não conseguem investigar
de forma independente o melhor local possível para uma
determinada saída de esgoto nem comparar da melhor
maneira possível as diferentes ações de atenuação. Além
disso, não é possível prever, em tempo real, o transporte
de plumas de esgoto existentes que afetam a qualidade
da água balnear nas várias praias ou decidir em tempo
real como dar a melhor resposta a um incidente de derramamento de óleo. Essas melhorias no uso dos recursos
do estado são difíceis de quantificar, mas são extremamente importantes e desejáveis. Com o uso de dados do
modelo de qualidade da água, as consequências de cada
decisão podem ficar mais visíveis.
Exemplo: negócios existentes versus novos negócios:
uso de serviços de ecossistema para uma Baía limpa a
longo-prazo
Uma solução atraente para estabilizar pelo menos alguns
dos sedimentos contaminados na Baía seria usar mangues, Avicennia em particular, que é um verdadeiro pioneiro. As sementes (propágulos) poderão ser espalhadas
e deixadas acumulando em áreas intertidais. Elas crescem
rápido e também limpam o sedimento; elas também apresentam aparência muito melhor e emitem menos odores.
Com o modelo SEA/Deltares existente, poderemos prever a distribuição das trajetórias dos propágulos e determinar os locais ideais para restauração do mangue.
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Tecnologia e mercado existentes
A Deltares tem pacotes e ferramentas de software de
código aberto de nível superior: Delft3D, Delft-FEWS,
Part, Delwaq
A Deltares tem um histórico em projetos relacionados ao
monitoramento e à modelagem de poluição por plásticos:
•	O sistema de modelagem operacional SEA/Deltares, desenvolvido para a Secretaria Estadual do Ambiente, em conjunto com a UEPSAM, e com contribuições de INPE/CPTEC, INEA e CHM da Marinha:
a Deltares criou um sistema de previsão de lixo para
otimizar a eficiência e a segurança das operações de
limpeza na Baía de Guanabara.
•	MICRO (projeto Interreg Iva): A finalidade do projeto era conduzir uma avaliação de risco da presença
de microplásticos (pequenas partículas de plástico)
no Canal da Mancha do lado francês e na região sul
do Mar do Norte. Inserida num consórcio, a Deltares desenvolveu um método para modelar partículas de plástico, permitindo a identificação de áreas
específicas.
•	CleanSea (projeto FP7 europeu): a finalidade do
projeto é fornecer à Comissão Europeia um roteiro
dos mares livres de lixo marinho. Incerida num consórcio, a Deltares modela o destino e o transporte
do lixo marinho e está envolvida também na modelagem e no estudo experimental dos efeitos do lixo
marinho no meio ambiente.
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O conhecimento que desenvolvemos nesses projetos
ajudará, no curto prazo, na melhora da limpeza da Baía
de Guanabara e, no médio prazo, no monitoramento do
lixo marinho e das mudanças no ecossistema em geral
por meio do desenvolvimento posterior de indicadores e
técnicas de monitoramento.

PLANO DE ATIVIDADE
Fase 01: melhorias no sistema SEA/Deltares
existente e preparação da tarefa de monitoramento
Meta: continuar e melhorar o uso local do sistema de
modelagem desenvolvido e implementado para SEA. Trabalhar junto com as instituições locais a fim de preparar
uma abordagem de estratégia e avaliação de monitoramento integral.
Planejamento: até 08/2015, se as atividades forem desenvolvidas em paralelo.
Atividade

Orçamento
(líquido, em €)

Desenvolvimento de um modelo de chuva-vazão
e inclusão no sistema operacional

43.000

Simulação de diferentes tipos de lixo flutuante e
faixa costeira

31.000

Implementação da funcionalidade de crowdsourcing em sistema operacional (feedback
usando celulares)

29.000

Inclusão de medições em tempo real no sistema
operacional

41.000

Fase 02: módulos adicionais para expansão dos
recursos do sistema SEA/Deltares e posterior
implementação da estratégia de monitoramento e
avaliação
Meta: refinar a abordagem de estratégia e avaliação de
monitoramento. Aprimorar o sistema com modelagem
adicional da qualidade da água e uma rede de monitoramento mais ampla. Avançar em desenvolvimento de
capacidade e transferência de tecnologia, envolvendo as
partes interessadas regionais. Produzir a primeira avaliação das medidas de atenuação adotadas. Determinar as
medidas mais eficientes para se investir mais.
Planejamento: até 08/2016, se as atividades forem desenvolvidas em paralelo.
Atividade

Orçamento
(líquido, em €)

Desenvolvimento de um modelo de derramamento
de óleo e inclusão no sistema operacional

48.000

Desenvolvimento de um modelo de qualidade da
água (incluindo emissões) e inclusão no sistema
operacional

50.000

Desenvolvimento de indicadores e objetivos de
monitoramento, geração de relatórios e ferramentas
de análise

37.000

Relatório da primeira avaliação e discussões em
workshops

35.000

Suporte e manutenção do sistema de
monitoramento

25.000

Funcionalidade opcional: desenvolvimento e
inclusão de um modelo de propagação de ondas

47.000

Fase 03: suporte à transferência de tecnologia e à
governança
Meta: com base em um programa de monitoramento,
encontrar soluções sustentáveis de longo prazo para a
manutenção e a melhora da qualidade da água na área
que utiliza serviços de ecossistema
Planejamento: aproximadamente 1 ano no total, avaliação de medidas após alguns anos
Atividade

Orçamento
(líquido, em €)

Suporte de autoridades locais, desenvolvimento
de capacidade e transferência de conhecimento

35.000

Medidas de desenvolvimento de estratégia
de serviços de ecossistema baseadas nos
resultados da primeira avaliação dentro da
estrutura de diretiva ambiental

30.000

Suporte ao desenvolvimento de ferramenta
adicional de geração de relatórios de
governança com base em indicadores definidos

24.000

Suporte à avaliação de medidas adotadas

19.000
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ANEXO

PERFIL DA EMPRESA

Cálculo econômico/benefícios
A melhora sustentável do ecossistema na Baía de Guanabara é a base para criar (eco)turismo, reduzir as emissões
de CO2 e causar um impacto positivo à flora e à fauna.

Deltares
A Deltares é um instituto líder independente (sem fins
lucrativos) para assuntos de água, infraestrutura e subsolo, com sede na Holanda. Empregamos mais de 800
especialistas e atuamos em pesquisa fundamental, pesquisa aplicada e também em consultoria especializada.
Em todo o mundo, nossa experiência avançada permite
viver de maneira segura, limpa e sustentável em deltas,
áreas costeiras e bacias hidrográficas. Desenvolvemos
conhecimento, produtos e serviços inovadores, partilhamos nosso conhecimento com outros e disponibilizamos
os resultados às partes interessadas. Damos orientação
a governos, ONGs, outros institutos de conhecimento e
ao setor privado. Nossa experiência permite realizar avaliações bem equilibradas e independentes das condições
físicas de deltas, áreas costeiras e bacias hidrográficas.
Todos os contratos e projetos, sejam eles por financiamento privado ou por meio de orçamentos de pesquisa
estratégicos, contribuem para a consolidação de nossa base de conhecimento. Além disso, acreditamos em
abertura e transparência, conforme ilustrado pelo nosso
software de código aberto.

O custo de suporte e manutenção do sistema de monitoramento deverá ser coberto também pelo governo estadual. As tarefas operacionais diárias da agência estadual
do meio ambiente têm o suporte direto do sistema de
previsão e monitoramento. O sistema permite que as autoridades planejem suas operações mais eficientemente
e reajam de forma adequada a incidentes como derramamento de óleo ou eventos de poluição extrema da água.

Proposta de programa
84.

Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
85.

6.
OBSERVADOR AQUATICO
DAR PODER DE
MONITORAMENTO
ÀS PESSOAS
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SUGESTÃO PARA A ABORDAGEM DE
DELTA LIMPO (COM O QUE PODEMOS
CONTRIBUIR)
Escopo
Aumentar a qualidade da operação de limpeza e monitoramento com ações de vigilância e, se possível, reduzir o
tempo de ação total dos itens de custo principais, como
os ecobarcos. Isso deverá ocorrer com o fornecimento de
inteligência eficiente de vídeo e imagens (uma câmera remota voadora) para ecobarcos ou limpezas semelhantes,
em particular localização, monitoramento e simulação de
detritos. Para isso e no longo prazo, transforme o processo em um modelo de serviço e uma rede de inovação que
possam ser fornecidos por entidades existentes, como
pescadores, universidades, prefeituras e outras companhias com imagens ou vídeos aéreos, expanda esses serviços aéreos visuais e o pós-processamento para campos
de aplicação adicionais e substitua as soluções de alto
custo e que consomem muita energia.
A solução proposta e sua abordagem passo a passo
A Versão 1 da solução proposta, que pode ser fornecida antes do evento de teste, deverá ser um sistema de
câmera de transmissão de GSM/WiFi/rádio elevado por
balão (vídeo, foto) puxado por um barco pequeno / médio existente através de um tirante (cabo, corda). A câmera, que pode ser girada remotamente, transmite suas
imagens/seus vídeos para uma tela no barco de serviço.
O vídeo recebido pode ser usado para dar orientação aos
7

barcos ecológicos. Dependendo das permissões, o vídeo
pode ser armazenado e/ou transmitido via Skype ou uma
solução mais sofisticada, por exemplo.7
Dependendo do feedback do cliente, a Versão 2 (disponível antes dos Jogos Olímpicos) será uma ou um conjunto
de unidades com hardware avançado, condução remota
baseada em GPS e contará também com mais inteligência de pós-processamento baseada em software. Transportadores de câmera, como balões, serão avaliados em
comparação com aviões pequenos e quadricópteros para
fornecer o serviço certo. A câmera e o controle terrestre
móvel criarão um link, via internet, para um centro de
controle, por exemplo, prefeitura, e/ou os dados serão
transmitidos e armazenados para geomapeamento posterior e suporte à simulação oferecida pela Deltares, Projeto Grael, NAVI ou outros.
A Versão 3 (disponível após os Jogos Olímpicos) pode
ser um conjunto de unidades de monitoramento visual
(móveis, fixas) e empresas que permitem usar as imagens
e os vídeos aéreos para rastrear as condições ambientais,
supervisionar colheitas na agricultura, mapear a infraestrutura da cidade, fazer filmes etc. para fins de definição
e testes.

http://www.aerialproducts.com/surveillance-systems/kingfisher-wind-capable-aerostat.html
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VALOR AGREGADO E ESTIMATIVA DE
CUSTOS
A solução proposta não só reduzirá os custos de administração, consulte “Estimativa de custos” abaixo, ela
também virá com um conjunto de valores agregados, que
aumentarão o custo-benefício do escopo de uso em relação a outras soluções.
Valores agregados:
Desde o começo, ela fornecerá visão geral em tempo real
com custo baixo e aumentará a eficácia operacional dos
barcos ecológicos, reduzindo o tempo de ação de alto custo. O valor agregado de uma solução dessas na Fase 01 é
o seu mais alto, até o raio de observação visual em tempo
real e vertical. A câmera será vinculada a um sistema de visualização de primeira pessoa e permite detectar detritos e
a posição dos barcos na água em tempo real. Consequentemente, ela aumenta a qualidade da operação da frota.
Simples, funcional, flexível e expansível: a solução pode
começar semiautomática (uma câmera direcionada remotamente acoplada a um balão puxado por um barco
conduzido por uma pessoa) e já ser eficiente. Ela pode
ser construída passo a passo para se transformar em
uma solução modular ou totalmente automática, dependendo das necessidades. É possível aumentar facilmente a quantidade de unidades. Para otimizar a cobertura
da superfície, outros transportadores de câmera, como
aviões (similares ao Lehmann LA100), papagaios ou quadricópteros, podem ser adicionados (dependendo das

necessidades do cliente). Outras câmeras (Canon S110
nas várias modificações disponíveis) podem ser acopladas para oferecer um espectro visual diferente. Etapas
de pós-processamento adicionais podem ser acopladas e
automatizadas passo a passo, se necessário.
Um balão é seguro, fácil e um tanto silencioso para
usar: o espaço aéreo do Rio tem dois aeroportos, e o
Aeroporto Nacional está próximo das áreas a serem limpas. O balão é acoplado a um barco, e a altura de voo
pode ser ajustada facilmente. Em caso de ventos fortes,
válvulas de emergência impedirão a ocorrência de danos
ou a sua liberação. O plano de operação e as permissões
legais precisam de avaliação conjunta com as autoridades
locais.
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
89.

Crie um novo campo de inovação e cadeia de valores:
as câmeras voadoras remotas robotizadas fornecem vários casos de uso. O desenvolvimento é muito dinâmico
hoje e aberto para soluções próprias. Os balões, como
um transportador, são um ponto de partida bastante
econômico para construir a infraestrutura e a cadeia de
valores local (entre universidades, pequenas empresas
criativas, prestadores de serviços e clientes potenciais).

ESTIMATIVA DE CUSTOS
Exemplo de custo comum - área da Marina da Glória
É levado em conta que dez ecobarcos limpam 1,12 km2
a US$ 8.420 por dia, cinco dias são necessários para cobrir 30% da superfície na frente da Marina da Glória (5 a
7 km2), resultando em um custo de US$ 42.100 para os
barcos ecológicos. O uso de um helicóptero, que assegura uma coordenação melhor (menos limpeza da superfície), custará US$ 17.400 se ficar 50% do tempo no ar
durante esses 5 dias.
Opções de redução de custo: o encurtamento da ação
por meio de coordenação mais eficaz em um dia economiza US$ 8.420 (barcos ecológicos) e US$ 3.480 (helicóptero). A substituição do helicóptero como solução
para diminuir os custos pode reduzir os custos de administração. Aumento em 100% do tempo no ar. Dessa
forma, a qualidade de monitoramento da superfície pode
aumentar a qualidade da coordenação e reduzir o tempo
de uso dos ecobarcos (leia mais sobre as suposições de
custos no Anexo).
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1. Kingfisher balloon for shark video

O Observador aquaticoV1 reduz os custos durante o
período de teste olímpico:
Os custos de desenvolvimento e aquisição do Observador aquaticoV1 são estimados em torno de US$ 15.000,
incluindo o tempo de engenharia e desenvolvimento de
negócios pela MateriaBrasil.
Custo de administração por dia (unidade completa, incluindo 2 homens) US$ 800 igual a um ecobarco = 5 dias
= US$ 4.000.
Considerando a escala da limpeza para todo o período de
teste, consulte o ANEXO

Custo total (pronto para uso + 5 dias de teste) = US$
19.000.

Economia devido ao helicóptero (15 dias de uso para
o período de teste):
•
Helicóptero: US$ 3.480/dia = 15*US$ 3480 = US$
52.200
•
Manual do Observador aquatico: US$ 800/dia +
US$ 15.000 = US$ 27.000
•
Economia: US$ 25.200
Economia adicional devido à redução dos dias de
limpeza:
Cada dia de limpeza evitado economiza: US$ 8.420 (ecobarcos) + US$ 800 (Observador aquatico) = US$ 9.220

CUSTOS EM ESTÁGIOS POSTERIORES:

TIPOS DE PROJETOS SEMELHANTES
(HISTÓRIAS DE SUCESSO)
Tecnologia e mercado existentes
As fotografias e os vídeos aéreos têm vários casos de
uso e um longo histórico. O uso de balões não tripulados
tem um longo histórico também, visto que são simples
para voar, seguros e de baixo custo. Os vídeos sem fio, o
controle de aeronaves e a transmissão de dados fizeram
enormes avanços devido à internet, à robótica de código
aberto e às tecnologias móveis e já são confiáveis para
aplicação em campo. Hoje, as imagens podem ser colocadas na internet muito facilmente e, dessa forma, podem
ser usadas universalmente para várias tarefas.
A tecnologia varia de “Faça você mesmo” até ofertas de soluções completas e de hobby até soluções profissionais e para

Versão 2: um orçamento adicional é necessário para desenvolver e produzir/adquirir a Versão 2. Os custos de
administração dependerão de a automação ocorrer ou
não e do grau de eficiência da configuração dos projetos.
A ser decidido durante a reunião em 09/2015.
Os custos da Versão 3 dependem do valor de reprodução
e da complexidade tecnológica em níveis de desenvolvimento mais altos e também da cadeia de valores gerada
e se isso pode gerar negócios.
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todos os tipos de intenções (recreação, ciência,
mídia, segurança etc.).
Os exemplos interessantes são o Mapeamento
do balão da PublicLab, por exemplo, a solução
profissional por Thales (vídeo no YouTube) ou
como um serviço dedicado SenseFly, que se
dedica a uma missão sobre lixo marinho agora.
Outros produtores são: Aerial Products, Aero
Drum Ltd., Space Airships Brasil etc.
Além disso, a polícia brasileira fez um teste de
um sistema vigilância aérea.8

CONCLUSÃO
O produtor e o fornecedor de soluções existem. Uma avaliação conjunta adicional é necessária para definir e entregar a solução pronta
para uso correta e criar um serviço. Uma cadeia
de valores e um mercado robustos podem até
mesmo ser mais cruciais para fornecer um caso
de negócios no estado do Rio, o que já é o caso
em outros países.
Outras soluções da concorrência para a
necessidade descrita
Em geral, uma solução de câmera remota (não tripulada) deverá ser preferida, visto que isso reduz
o risco de morte, os custos e deixa a interpretação das informações perto das operações e/ou
processamento posterior (fonte da imagem ).

Câmeras fixas em infraestrutura existente
(pontes, prédios, montanhas)
Uma instalação fixa precisa de uma câmera
mais cara, foco e unidade giratória. Uma estimativa de custo total, os locais e os pré-testes
são fundamentais para reduzir os riscos de investimento. Uma solução de balão móvel precisa de uma câmera menos sofisticada.
Outros locais a serem considerados: prédios altos e o Morro do Pão de Açúcar. O último é
alto o suficiente para obter uma vista vertical
maior em vários pontos que serão cobertos
pelos Jogos Olímpicos. Nuvens, fumaça ou
chuva podem ser uma ameaça. Outras opções
de montagem são: balsas, veleiros e barcos de
pesca, se a cobertura de superfície correta puder ser garantida (fonte da imagem9).
Instalar câmera fixa nas eco-barreiras:
Tecnicamente viável, a solução pode estar mais
próxima de uma solução fixa em vez de móvel. A câmera pode ser colocada em um poste
alto em vez de em um balão. Um alojamento
de câmera diferente para uso externo prolongado seria necessário. É possível fornecer uma
solução similar às instalações industriais. Uma
opção desse tipo poderá fazer sentido para reduzir a intensidade da mão de obra e aumentar
a segurança (visão noturna necessária). Medidas anti-roubo e antivandalismo necessárias.
8
9
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Atribuição Alguns direitos reservados por BLMOregon
Flickr, A.Duarte

CONCLUSÃO
Uma primeira solução móvel com geração de relatórios manual, alunos ou pescadores ajudarão bastante a avaliar os
melhores locais em 08/2015 e a decidir se as câmeras fixas fazem sentido para 08/2016. Isso poderá ser adicionado
à lista de avaliação, se necessário.

Como será a cadeia de valores?
Desenvolvedor

MateriaBrasil
Float.Horizon

Produtor def

Monitoramento:
Prod. aérea
Phodia
RC-zeppelin
Pós-processamento:
??

OEM
(fabricante final)

GI-Tec
Prod. aérea

Prestador de serviços
Monitoramento

Processamento
de dados

Amb. barco eco
COMLURB
Universidade
Marinha BR
Projeto Grael

Deltares
Universidade
Marinha, Polícia BR
Projeto Grael

A definição do produtor, do proprietário, do prestador
de serviços e do executor dos serviços (imagens e vídeos aéreos) precisa de mais discussão. Talvez seja preciso
identificar parceiros adicionais. O escopo deverá ser encontrar uma constelação que resolverá as questões legais
e comerciais, mas manterá os ativos flexíveis para vários
casos de uso no longo prazo, visto que nem o balão nem
o sistema de câmeras terão restrição de observação de
água e lixo apenas.

Usuário de
serviços

Fornecedor de
orçamento

Amb. barco eco
COMLURB
Polícia do Rio
Emissora TV

Rio2016
INEA
Bancos: FMO,
Banco Mundial
Fundos:
WWF

Questões para desenvolvimento conjunto
Várias questões são deixadas em aberto e precisam de
um exame mais aprofundado e discussão conjunta com a
comunidade do Rio.
•	Estrutura legal e de segurança para fazer voar um
balão (espaço aéreo) e fazer gravação de vídeos
aéreos (privacidade)
•	Propriedade de dados de curto e longo prazos
•	Desenvolvimento da cadeia de valores de curto para
longo prazo
•	Recursos de inovação e a questão se essas inovações
precisarem ser adquiridas ou desenvolvidas

Iniciativa ‘Delta
CleanUrbana
Urban Delta
Limpo’
Initiative
RioRio
dede
Janeiro
Janeiro
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PLANO DE ATIVIDADE (O QUE PROPOMOS
EXATAMENTE)
Fase 1 (até 08/2015)
Meta: criação de uma primeira ferramenta de suporte a eventos de teste
e funcional. Eficácia em relação a conforto e eficiência. O barco será
usado com soluções existentes: barco de pesca, outros barcos existentes
na baía e seus proprietários. Quantas pessoas serão necessárias para o
primeiro conjunto: 2 a 4 pessoas para implantar (depende do tamanho
do balão), 2 pessoas para operá-lo.
•
Até 05/2015: definição dos clientes, necessidades exatas e
verificação de viabilidade. Desenvolvimento e fornecimento
de componentes e locais de produção de cada componente.
Script técnico completo, concorrência e pesquisa de patentes e
projeto detalhado para avaliação de custos e tempo.
•
Até 06/2015: definição do modelo de negócios e fornecimento
da cadeia de valores (quem é seu proprietário, quem o utiliza
e quem paga pelo serviço). OpenSource de ponto de decisão
(custo menor, distribuição de conhecimento global) versus
fonte fechada (patentes, investimento mais alto, ROI diferente)
ou híbrida (fechada para elementos principais). Definição de
contratação acima e abaixo da cadeia de valores.
•
Até 07/2015: construção do primeiro protótipo.
•
Até 08/2015: testes de voo, detalhes dos aprimoramentos,
treinamento da equipe de serviço.
•
Até 09/2015: usando o Observador aquático, aprimore-o, faça
entrevistas com usuários para depoimento posterior.
Fase 2 (até 08/2016)
•
Até 10/2015 (depoimento): decisão de continuar ou não. A
definição de necessidades adicionais deverá ser desenvolvida
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•
•

•
•
•

(melhoria de componentes existentes e/ou desenvolvimento de
complementos).
Até 12/2015: criação de um novo plano detalhado e de rodada de financiamento para desenvolver ainda mais o sistema.
Até 05/2016: otimização: melhorar o sistema de câmera do
balão. Complementos (poderão ser iniciados já na Fase 01, mas
aumentam o orçamento total necessário e a equipe): desenvolvimento de componentes eletrônicos para local da imagem mencionado: cada imagem obtida pode ser geolocalizada exatamente
por GPS em relação à superfície e, dessa forma, é possível vinculá-la a outros sistemas de mapeamento ou simulação. Desenvolvimento de uma embarcação alimentada por energia solar. Desenvolvimento da interface de dados: banco de dados, API, página da
Web e um APP. Desenvolvimento de um interlink com soluções de
informações móveis (SMS, MMS, smartphone) a serem usadas por
capitães de barcos ecológicos. Abertura do sistema de câmeras
do balão aos cidadãos e turistas como uma webcam direcionável.
Vincule as imagens e os dados coletados aos aplicativos de meio
ambiente dos visitantes e a exposições em portos de velejo.
Até 06/2016: teste de todos os sistemas novos e aprimoramento.
Recrutamento e treinamento de pessoas novas.
Até 07/2016: reprodução: criação de unidades adicionais que
podem ser operadas em paralelo em locais diferentes.
Até 08/2016: implantar todas as unidades e treinar todas as
pessoas.

Fase 3 (após 09/2016)
Dependendo do status da simulação, o Observador aquático poderá servir para gravar a superfície da água. Outras soluções poderão
ser encontradas até lá, as quais poderão ser melhores.
Soluções a serem reproduzidas em outras cidades e outros países,
para a realização de mais observações.

ANEXO
CÁLCULO ECONÔMICO
Primeiro exemplo de custo comum
O custo de aluguel de um helicóptero como turista por
uma hora é de mais de 800 euros (US$ 870).
A área de água, mostrada abaixo (entrada da Baía, marina perto do aeroporto nacional), cobre entre 16 e 20
km2. Essa é a área para o evento de vela e de inúmeras
lanchas.
Se apenas 30% da superfície pudessem ser cobertos,
excluindo a área intermediária de correntes, 5 a 7 km2
seriam necessários para cobrir os barcos. Para cobrir a
área da superfície uma vez, os seguintes custos poderão
ocorrer, excluindo a equipe adicional do RIO2016, com
o uso de barcos adicionais pequenos para que os barcos
ecológicos grandes não soltem materiais.
•
Custos de barco ecológico: US$ 842 por dia por
unidade incluindo equipe. (e combustível?)
•
10 barcos ecológicos poderão cobrir 1,12 km2 por
dia se os barcos operarem por 8 horas a 4 km/h.
(estimativa)
•
Cinco dias são necessários para cobrir a superfície,
enquanto uma solução diferente é necessária para
impedir que novos materiais entrem na área limpa.
•
US$ 42.100 seria o custo dos barcos ecológicos.
•
Fonte de dados: artigo da BBC.
•
Um helicóptero 4 horas por dia por 5 dias = US$ 17.400
•
O encurtamento da ação em um dia economiza US$
8.420 (barcos ecológicos) e US$ 3.480 (helicóptero)
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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Número de dias de limpeza durante o período de teste
•
Quantos eventos serão realizados durante o evento
de teste (agosto, novembro de 2015, fevereiro,
março, maio de 2016) e quantos dias de limpeza são
necessários? A lista de eventos de teste está aqui:
http://www.aquecerio.com/calendar.pdf
•	As limpezas são necessárias para o Forte de Copacabana (mar aberto), Marina da Glória e arredores,
Lagoa Rodrigo de Freitas, http://www.rio2016.com/
en/the-games/competition-venues/venues-map
○ 2 x Lagoa (2,4 km2 = 2 dias de operação do
barco ecológico): 4 dias
○ 1 x Marina da Glória (30% = 5 km2): 5 dias
○ 3 x Forte de Copacabana (4 km x 500 m = 2
km2): 6 dias
○ Total: 15 dias de eventos de teste, excluindo a
sessão de Jogos Olímpicos
Áreas de operações restritas a serem definidas em conjunto

SOBRE - PERFIL DA EMPRESA
MateriaBrasil
A MateriaBrasil (www.materiabrasil.net) é um centro de
excelência em materiais e sistemas com alto índice de
responsabilidade socioambiental e sistema de produção e
consumo consciente. Criada a partir da união da Sistema
Ambiental Consultoria e da Fibra Design, a MateriaBrasil
reúne uma das maiores coleções de materiais de baixo
impacto ambiental e alta contribuição social do Brasil.
Com uma equipe multidisciplinar que envolve engenheiProposta de programa
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ros, projetistas, economistas, biólogos e outros e sede no
Rio de Janeiro, a empresa está pronta para atuar em diversas áreas, a saber:
Projeto: projeto de produto, projeto de exposição,
projeto e eventos promocionais e gráficos;
Biblioteca de materiais: fornecimento e seleção
de materiais socioambientalmente responsáveis,
gerenciamento de compra associado ao serviço de
fornecimento, geração de conteúdo textual e audiovisual; sistemas de gerenciamento ambiental;
Serviços ambientais: análise do ciclo de vida de
carbono e inventário de selo ambiental;
Materialização: modelagem, geração de protótipos,
manufatura e gerenciamento de produção de produtos de parceiros ambientalmente responsáveis;
Todos os serviços listados têm modelos de negócios de
linha de condução e modelos de produção inovadores,
aplicação prática de networking (que permite a colaboração de fornecedores ou parceiros nos serviços), a busca
pela inovação contínua e o desenvolvimento sustentável.
Os objetivos principais da empresa são disseminar informações valiosas sobre sustentabilidade promovendo
a construção de valores para uma economia mais sustentável; oferecer opções responsáveis para empresas,
arquitetos, projetistas, engenheiros e outros profissionais
para inovar em seus projetos e produtos por meio da utilização de nossos serviços; desenvolver projetos, parcerias internas ou com clientes, acompanhando todas essas
diretrizes e as informações centralizadas na MateriaBrasil,
visando a lançar produtos ecologicamente corretos.
Deixamos o canal sempre aberto para continuar cons-

LIMITED AREA OF
SURVEILLANCE PER
CAMERA

truindo o que somos todos nós. Para obter mais informações, envie um e-mail para: contato@materiabrasil.net

FloatingHorizon (Ralph Schneider)
Descrição: tem grande experiência em inovação e é gerente de projetos, contribuindo voluntariamente com o
Desafio de delta limpo na área de estratégia, conceito
e desenvolvimento de sistemas. Ele tem experiência em
engenharia mecânica, projetos, gerenciamento de inovação e desenvolvimento de produtos à base de plástico.
Um de seus projetos particulares é www.floatinghorizon.

org. É membro fundador e consultor de OPEN-H20, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL
IRS (EIN): 46-2553792, endereço: 300 central park west
apt. 3D2, Nova York, NY 10024-1513, EUA, e desenvolveu diversos produtos novos e os colocou em produção.
www.ralphschneider.de

Objetivo compartilhado
Oferecer às pessoas e às pequenas empresas locais soluções fáceis de adotar e de baixo investimento.
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LIMPEZA
Proposta de programa
98.

Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
99.

7.
SISTEMAS DE CAPTAÇÃO
DA BAÍA DE GUANABARA
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SUGESTÃO PARA A ABORDAGEM DE
DELTA LIMPO (COM O QUE PODEMOS
CONTRIBUIR)
Escopo
Em 2016, as competições de vela e windsurf dos Jogos
Olímpicos serão realizadas na Baía de Guanabara, Rio
de Janeiro. Para garantir um local de competição saudável, limpo e competitivamente justo, medidas adicionais
devem ser tomadas para os ecobarcos e as eco-barreiras existentes. As eco-barreiras e os ecobarcos não são
eficazes o suficiente para lidar com o grande volume de
resíduos sólidos na Baía de Guanabara. A pressão atual
para que a área da baía seja mais limpa aumenta com
a aproximação dos Jogos Olímpicos devido à preocupação dos atletas com os elementos desestabilizadores da
competição e com sua saúde. Essa proposta contém uma
iniciativa conjunta da Tauw BV, da Ten Cate Geosynthetics e da Dow Chemical para apresentar uma inovação
recente que poderá lidar com os resíduos sólidos na área
da Baía de Guanabara. As condições ambientais da área
da Baía de Guanabara exigem condições sustentáveis.
Isso requer uma abordagem de longo prazo que atue

nas fontes de poluição e conserve a água doce para
ser disponibilizada para consumo/uso em irrigação/etc.
Atualmente, o governo brasileiro está dedicando vários
esforços na implementação de sistemas apropriados de
gerenciamento de resíduos de água para interromper o
fluxo de lixo e substâncias tóxicas que se formam ao redor das comunidades na baía. Contudo, a organização
de um sistema de gerenciamento de resíduos eficiente
e de conscientização leva tempo. Enquanto isso, nossos
sistemas poderão fornecer soluções para renovar ativamente as áreas com pouca corrente e impedir que mais
resíduos entrem na área da baía. Em conjunto com uma
contribuição com a meta de longo prazo de uma área da
baía limpa, os sistemas também contribuem diretamente
com as metas relacionadas a um evento olímpico mais
limpo e seguro.

Abordagem
Nossa abordagem geral é contribuir com uma limpeza de
curto a médio prazo, abrindo caminho para uma baía mais
limpa no longo prazo. Os sistemas que propomos (veja o
próximo capítulo “propostas” para mais detalhes) oferecem as seguintes soluções:
1.	Impedir que mais resíduos entrem na Baía de Guanabara.
2. Renovação ativa da água poluída na Marina da Glória
1) Impedir que mais resíduos entrem na Baía de Guanabara
Para iniciar a limpeza da Baía de Guanabara de modo eficaz, nossa abordagem é primeiro fechar o fluxo de resíduos à área da baía (“Não secar o chão antes de fechar
a torneira”). Acreditamos que os rios que seguem para a
Baía de Guanabara sejam os principais contribuintes para
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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a presença de resíduos sólidos na baía. Esses rios passam
por áreas densamente povoadas com falta de sistemas
organizados/eficientes de coleta de resíduos, resultando
em despejo ilegal de resíduos em aterros e no transporte
direto de resíduos sólidos para o rio por meio de sistemas
de esgoto.
2) Renovação ativa da água poluída na Marina da Glória
A Marina da Glória atuará como uma base para eventos de vela. Atualmente, a qualidade da água na Marina
da Glória não é muito boa como um ponto de partida
de lugar limpo. Isso ocorre porque a água do esgoto vai
diretamente para a Marina, em conjunto com a falta de
renovação natural dessa parte fechada do sistema da
baía. Acreditamos que a renovação ativa da água cercada
agora, em conjunto com o desvio de mais água de esgoto
que entra, poderá resultar em água mais limpa no curto
prazo.
Esse sistema poderá fornecer uma solução durante o período que o tratamento adequado da água do esgoto que
entra na Marina da Glória não estiver em operação.

A SOLUÇÃO PROPOSTA E SUA
ABORDAGEM PASSO A PASSO
1.

Sistema de captação na foz dos rios

Histórico e análise da situação atual
A Tauw analisou os sistemas de captação existentes em
rios, as eco-barreiras. O problema desses sistemas é que
eles não são adequados para todas as situações que o
Proposta de programa
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rio enfrenta durante o ano. Especialmente nas condições
durante o início da estação chuvosa, quando grandes
quantidades de água e detritos são transportadas para a
baía, a força da água e dos resíduos será muito alta para
a construção relativamente pequena. Devido à corrente
forte e à alta turbulência, os resíduos/detritos não flutuarão mais e passarão por baixo das eco-barreiras, sendo
que essas barreiras bloqueiam apenas a parte superior da
coluna de água. O volume de resíduos que passa aumenta
com os níveis mais altos de água e, consequentemente, a
área de passagem abaixo da barreira fica maior. Todos os
resíduos finalmente chegam à Baía de Guanabara, resultando em poluição da Baía e em altos custos de limpeza.
Outro efeito é que os resíduos passarão (sendo empurrados acima/abaixo) pela barreira uma vez quando a área de
armazenamento estiver completamente cheia. É nessas
condições que as pessoas trabalham bastante para limpar
os resíduos que chegam. Um trabalho impossível.
Por esse motivo, a Tauw veio com outra solução. Em nossa abordagem, fizemos uma construção flexível no final
do rio, na foz do rio. Dando um grande volume à construção, é possível lidar com os efeitos negativos da corrente.
O comportamento dos detritos transportados se torna
previsível. A água fluirá para fora por todos os lados da
construção, enquanto os detritos são filtrados e contidos.
Sedimentos pesados e maiores irão para o fundo na primeira parte do sistema, o material flutuante será transportado para a extremidade do sistema e, devido à diminuição da corrente, a turbulência é reduzida, e até mesmo
os detritos abaixo da superfície podem ser capturados.

A alta capacidade de contenção do sistema permite que
o pessoal de manutenção retire os resíduos mecanicamente durante as boas condições do tempo. A necessidade de retirar os resíduos quando o sistema estiver
transbordando, apesar das más condições do tempo, não
será mais problema.
A permeabilidade é autoadaptável. Quando os orifícios
na grade estiverem bloqueados, o nível da água no sistema subirá, e o dispositivo flutuante da barreira levantará
a grade. O Geotube® na parte inferior da baía continuará
no lugar, fornecendo uma superfície de grade maior para
a água fluir. O bloqueio diminui, resultando em queda do
nível da água.
Enquanto o gerenciamento de resíduos na fonte não estiver organizado eficientemente, o sistema de captação na
foz dos rios poderá fornecer uma solução para a poluição
constante da Baía de Guanabara. Essa solução contribui
diretamente para uma Baía de Guanabara mais limpa.
A Tauw tem experiência nesses tipos de construções na
Holanda, onde elas estão instaladas para armazenar sedimentos. Para capturar detritos, a parte intermediária será
mais permeável com o uso de uma grade. A construção
bloqueará toda a coluna de água. Somente na extremidade dos sistemas é que a água e os sedimentos podem
passar por baixo da construção.
Colocação na foz dos principais rios poluidores
Nossa proposta busca impedir que mais resíduos entrem
na área da baía através de rios que desembocam na baía.
Dezoito rios que desembocam na área da baía estão pro-

Sistema de captação para o Rio Guaraí

duzindo uma quantidade total estimada (pela Deltares)
de 35 toneladas/mês nos períodos secos e 325 toneladas/mês nos períodos chuvosos. A estimativa é que
aproximadamente seis desses 18 rios contribuem com
90% da produção de resíduos na área da baía. Por isso,
nossa proposta foca nesses rios.
Conforme explicado anteriormente, o sistema proposto é
colocado na área após a foz do rio, coletando os resíduos
que saem do rio. Uma pesquisa anterior mostra que grandes volumes são produzidos durante os períodos chuvosos. Nesses períodos, os rios ficam cheios, e os resíduos
sólidos são misturados em toda a coluna de água devido
à turbulência. Na área a jusante da foz do rio real, a água
se torna menos turbulenta, e os resíduos vão até a superfície, onde podem ser coletados mais facilmente. Para
dar uma ideia geral do sistema, o sistema de coleta está
presente na foz do Rio Iguaçu (veja a imagem).
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Situação representada em uma imagem do Google

Sistema de coleta de resíduos na foz do Rio Iguaçu

Princípio funcional
Com redução da turbulência, vários fenômenos ocorrem:
os sedimentos se assentarão, e os materiais flutuantes,
como plásticos, subirão para a superfície. A construção
precisa ter um determinado tamanho para que esses fenômenos tenham espaço suficiente para ocorrer. A área
logo a jusante da foz do rio deverá ser grande o suficiente para conter grandes volumes de sedimentos, e a área
mais a jusante deverá ser larga o suficiente para permitir
que os resíduos flutuantes cheguem à superfície.
A área real a ser desenvolvida depende da produção de
manutenção a ser alcançada. Por enquanto, levamos em
conta a contenção de toda a produção durante o período
chuvoso. O sedimento e os resíduos “pesados” poderão
ser dragados para fora da construção durante o período
seco, e os resíduos flutuantes poderão ser coletados na
zona de carregamento no lado a jusante da construção.
O descarregamento dos sedimentos e dos resíduos flutuantes foi planejado para ser organizado pelos contratados
com escavadeiras comuns com rodas (resíduos flutuantes) e barcaças com guindastes (sedimentos). Os resíduos
flutuantes são coletados e armazenados em contêineres
e transportados por caminhões para áreas dedicadas,
nas quais os resíduos podem ser classificados para reuso. Os materiais dragados deverão ser descartados em
áreas designadas, visto que eles provavelmente contêm
poluentes.
Material usado
O próprio sistema de captação consiste em material de
polipropileno, com base em um armazenador de sedimentos, uma inovação desenvolvida por Tauw, TenCate
e Dow Chemical. É uma construção permeável, capaz de
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Figura: Conhecimento técnico de partes do sistema

lidar com os efeitos da maré e coberta com um material
de proteção resistente. Esse material de proteção funciona como uma proteção contra exposição mecânica por
pequenas embarcações, rasgos por animais etc.
Esse sistema de captação usa um pequeno Geotube®
como âncora. O material flutuante é composto por Styrofoam (isopor), um material que é capaz de resistir a determinados impactos e não absorve água. Por esse motivo,
a durabilidade da capacidade de flutuação é garantida.
Usamos o Geolon® como material de construção. O conceito é comprovado.
Multifuncionalidade
O sistema deverá permitir a entrada de barcos, porque
os rios são também usados pelos barqueiros para outras
finalidades (por exemplo, pescarias). Por esse motivo,
passagens de barco simples, porém, eficientes podem ser
adicionadas facilmente à construção conforme mostrado
na sequência.

Figura: Princípio de passagem de embarcações
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ESTIMATIVA DE CUSTOS DA
CONSTRUÇÃO
A Tauw fez um cálculo dos custos esperados desse
tipo de construção. Na Holanda, a Tauw trabalhou em
uma construção similar de 2,2 km (armazenador de sedimentos). Nesse caso, preparamos o projeto, o cálculo
dos custos, fizemos a supervisão da construção, vimos
os problemas operacionais que os contratados enfrentaram e fizemos, em conjunto com as partes envolvidas,
o projeto ser um grande sucesso. Isso resultou em uma
construção eficaz, atendendo aos aspectos ecológicos e
funcionais e ficando dentro do orçamento e do prazo.
Calculamos que o custo geral para instalar os sistemas
de captação na foz dos seis rios maiores e de aproximadamente 20 rios menores será de aproximadamente
10.000.000 euros, excluindo impostos. Os custos são
principalmente de instalação. A pesquisa, as permissões
e a engenharia detalhada não estão incluídas. Os custos,
por outro lado, deverão ser divididos entre os diferentes
sistemas de captação. Por esse motivo, o impacto nos
custos será relativamente baixo. Tenha em mente que,
presumivelmente, 90% dos resíduos recebidos de cada
rio poderão ser coletados dessa forma.
Custo de manutenção
Para manutenção, os cálculos começam com a premissa
de que capacidade de pessoal existente pode ser implantada. O pessoal dos barcos ecológicos pode realizar a
manutenção, e a função principal deles é a remoção dos
plásticos e, de vez em quando, realizar algumas dragagens.
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Para soluções para o armazenamento do material de dragagem, a firma brasileira Allonda tem muita experiência.
Tempo de implementação
Além dos preparativos em terra, na Holanda, o contratado conseguiu instalar a construção com uma velocidade
de produção de 150 m por dia. Para a situação na Baía
de Guanabara, isso significa que as construções poderão
ser instaladas em uma questão de meses a um semestre. Contudo, para se ter um efeito melhor, mais tempo
é recomendado. Além do impacto de rios que produzem
detritos, há inúmeros locais onde os detritos de plástico
são lavados em terra nos bancos. Com a próxima maré
alta, os materiais começarão a flutuar novamente. Todos
eles deverão ser verificados e limpos. Somente dessa forma é que essas medidas serão eficazes. Isso significa que
o tempo é curto.
Licitação de eco-barreiras
No Brasil, em abril de 2015, uma licitação para instalar
barreiras ecológicas em vários rios foi feita. Infelizmente,
a Tauw e seus parceiros brasileiros não tinham a documentação certa para fazer uma proposta de acordo com
a licitação. Na licitação, os locais das barreiras já estavam
decididos, e nenhuma alternativa era permitida. Conforme explicado anteriormente, acreditamos que esses locais não sejam adequados para as eco-barreiras.

2. Renovação da água poluída cercada na Marina
da Glória
Neste momento, há despejo de água de esgoto em dois
locais na área da Marina da Glória e na Praia do Flamen-

go. A água parece estar sem lixo e detritos. Devido ainda
à presença de elementos patogênicos, uma grande quantidade de substâncias que consomem oxigênio está presente na água. Isso pode ser notado pelo odor ruim que a
água exala e que causa risco para os seres humanos que
entram em contato com a água.
As medidas que propomos desviam a água de baixa qualidade proveniente do sistema de esgoto e, ao mesmo
tempo, melhoram ativamente a renovação da água presente na Marina.

Imagem: Locais de despejo de esgoto na Marina da Glória

Princípio funcional
Para melhorar a qualidade da água da Marina da Glória, propomos a instalação de dois “canais” artificiais. O
primeiro canal (1) conduz a água do esgoto (ponto de
despejo no círculo vermelho) para fora da Marina diretamente para uma área onde as correntes naturais coletam
a água com a finalidade de transportá-la ao oceano. O
segundo canal (2) fornece à Marina água de fora dela
relativamente renovada.
Para fazer a água fluir, fornecendo uma renovação ativa das
áreas cercadas da Marina, ambos os canais recebem impulsores submersos (3) para empurrar a água pelos canais.

Imagem com animação: situação na Marina da Glória
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Com a criação de uma descarga superior ao fluxo de saída da água do
esgoto no primeiro canal, a água proveniente da Marina será sugada para
dentro desse canal.

Estimativas aproximadas indicam que quatro impulsores
(imagem) precisam ser instalados em conjunto com uma
parede de canal de 1.500 m. Na imagem anterior, é apresentada uma visualização esquemática dos canais, da parede do canal e do impulsor.

Dessa forma, uma leve subsidência da
água está sendo criada na Marina, e a
água de fora da área entrará na Marina. A construção do segundo canal faz
a água recebida contribuir para a renovação da Marina, enquanto ele conduz
a água para as partes mais profundas
da Marina cercada (setas azuis). No
caso de esse canal não ser construído,
a água provavelmente seguirá por um
atalho até a entrada do canal 1, o que
não resultará em uma renovação suficiente dela. O segundo canal também
precisa receber um impulsor para captar as correntes necessárias.

Multifuncionalidade
Os dispositivos flutuantes para segurar as telas poderão
ser projetados de tal forma que possam servir para mais
finalidades. Um sistema de cobertura de madeira pode
ser colocado entre a tela e a muralha de cais. Essa tela
atua como controle de odor e impede que as pessoas
caiam na água do esgoto. Ela também melhora a aparência da Marina, assim como a cobertura de madeira atual
usada acima do canal do esgoto na parte sul da Praia do
Flamengo (veja a imagem).
O fluxo de ar abaixo das placas empurra o odor ruim para
a extremidade do canal, por onde ele pode seguir livremente ou através de um filtro de carbono ativo.
Outro exemplo é construir um quebra-mar sobre o dispositivo flutuante para gerar capacidade de navegação extra
temporária ou permanente para a Marina. Cais menores
podem ser instalados (veja a imagem de visão geral).

Material usado
É possível criar facilmente os dois
canais lançando uma tela flexível na
água a apenas alguns metros da borda
existente. A tela consiste em um geotêxtil ancorado na parte inferior por
um Geotube® (para que seja possível
seguir os contornos da parte inferior)
e é mantida flutuando por um dispositivo de flutuação de Styrofoam.
Proposta de programa
108.

Estimativa de custos da construção
A Tauw fez um cálculo aproximado dos custos esperados
para a construção sem a cobertura e com capacidade
de ancoragem adicional. O custo geral para instalar os
canais de fluxo na Marina da Glória representará um investimento entre 400.000 e 700.000 euros, excluindo
impostos. (Essa estimativa de custos ainda precisa ser
verificada com nossos colegas brasileiros. Os custos são

principalmente de instalação. A pesquisa, as permissões
e a engenharia detalhada não estão incluídas.) Elementos
adicionais, como a proteção ou a instalação de cais menores, poderão extrapolar o orçamento de manutenção
da própria Marina. Isso contribui principalmente para a
qualidade da aparência geral da Marina. Na outra ponta
da praia, um ponto de despejo de esgoto também está
presente. Como essa água já é tratada, não fizemos nenhuma investigação. Contudo, a qualidade da água despejada deverá ser verificada. Se ela precisar de atenção, o
tratamento será o primeiro item a ser melhorado. Se isso
não for suficiente, um tubo grande poderá também ser
instalado na extremidade. Isso não foi calculado.
Tempo de implementação
Além dos preparativos em terra, na Holanda, o contratado conseguiu instalar a construção com uma velocidade
de produção de 150 m por dia. Para a situação na Baía de
Guanabara, isso significa que as telas/os canais poderão
ser instalados em uma questão de meses a um semestre.
Ações presentes
Nossos parceiros da Dow Chemical nos informaram no
final de março de 2015 que, neste momento, obras de
esgoto estão sendo realizadas. O despejo do sistema de
esgoto na Marina da Glória será desviado. Outro local de
despejo será criado no primeiro trimestre de 2016.
Essa medida provavelmente melhorará a qualidade da
água na Marina, mas a questão que fica é se isso será
suficiente. A Marina da Glória continuará sendo um beco
sem saída da baía, onde a água não tem um alto índice
de renovação. A renovação ativa da água na Marina ainda
será uma necessidade.
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ANEXO
Sobre - Perfil da empresa
Tauw Group
A Tauw é uma empresa europeia independente de consultoria e engenharia especializada no projeto, no aprimoramento e no gerenciamento de ambientes naturais,
ambientes construídos artificialmente e infraestrutura.
A Tauw é uma empresa especializada e líder no ramo
de consultoria ambiental, desenvolvimento espacial, engenharia civil e monitoramento da qualidade ambiental.
Nessas áreas, uma reputação notável foi adquirida em
estudos e projetos. Em equipes multidisciplinares, estamos trabalhando em projetos para uma ampla gama de
clientes: autoridades públicas, empresas privadas e organizações não governamentais.
Contato: Paul Stook (pjs@tauw.nl, +31653815802)
Ten Cate Geosynthetics
A TenCate Geosynthetics EMEA desenvolve e fornece
soluções para problemas geotécnicos em aplicações de
engenharia civil na Europa, no Oriente Médio, na África
e na CEI. Como líder global, nossos tecidos industriais
são projetados com conhecimento avançado de aplicação para atender às necessidades e às especificações de
vários mercados.
Contato: Mink ter Harmsel (m.terharmsel@tencate.com,
+31 651 239 551
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Allonda
Soluções de mercado para os setores público e privado relacionadas a produtos geossintéticos, fornecendo
suporte técnico e o melhor atendimento, com lucratividade adequada para ganhos mútuos. A Allonda é um
contratado brasileiro altamente experiente em dragagem
de manutenção na Baía de Guanabara e em sistemas de
instalação da Ten Cate Geosynthetics.
Contato: Luiz Escobar (LGE@Allonda.com, +5511
985797008)
DOW Chemical
A Dow combina o poder da ciência e da tecnologia para
inovar com paixão o que é essencial para o progresso humano. A empresa está realizando inovações que extraem
valor da interseção das ciências químicas, físicas e biológicas para ajudar a resolver vários dos problemas mais
desafiadores do mundo, como a necessidade de água
limpa, de geração de energia limpa e de conservação e
o aumento da produtividade agrícola. O portfólio integrado, orientado a mercado e líder de setor da Dow dos
negócios de produtos químicos especializados, materiais
avançados, agrociências e plásticos fornece uma ampla
gama de produtos e soluções baseados em tecnologia.
Contato: Guilherme Dias (GPDias@dow.com,
+5511974972843)

Iniciativa
Clean Urban
‘Delta Delta
Urbana
Initiative
Limpo’ Rio de Janeiro
111.

8.
PESCADOR DE PLÁSTICO
DISPOSITIVO DE COLETA
E TRIAGEM DE LIXO

Proposta de programa
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ABORDAGEM SUGERIDA:
DELTA URBANA LIMPO
Escopo
Os resíduos domésticos e sólidos descartados indevidamente geram pressões não intencionais no ambiente
ribeirinho e marinho. Os rios transportam lixo de fontes
terrestres a jusante10, mas podem também ser usados
como um ponto de interceptação. Os rios dentro do território nacional aumentam a viabilidade de implementação
de medidas para intercepção; quando o lixo é liberado na
Baía de Guanabara e no Oceano Atlântico, a sua retirada
será muito difícil ou até mesmo impossível. O lixo perdido permanentemente causa danos por muito tempo ao
ambiente marinho.
A interceptação do vazamento de lixo do fluxo de resíduos no Estado do Rio de Janeiro na foz do rio antes de
o lixo cair na Baía de Guanabara é feito por ecobarreiras
e ecobarcos na própria Baía. Um grande aumento da capacidade será possível após a instalação da plataforma
“Pescador de Plástico”. O “Pescador de Plástico” é a contribuição mais útil para as ecobarreiras e os ecobarcos,
visto que permite a separação integrada de fluxos de resíduos orgânicos e inorgânicos. Quando o ecossistema na
Baía não receber mais influxo de resíduos, ele conseguirá
se recuperar muito mais rápido, visto que os resíduos
permitem que os contaminantes se unam a eles, e os
contaminantes permanecem nos detritos e resistem por
um longo período. Impedir o influxo de resíduos sólidos
melhorará a qualidade da água e diminuirá o tempo de
restauração do ecossistema.
10

Earll et al. 2000, Sadri and Thompson 2014

A solução proposta e sua abordagem passo a passo
O “Pescador de Plástico” é uma ferramenta de reparação economicamente viável para interceptação de lixo
em rios. O “Pescador de Plástico” pré-processa lixo de rio
macro em frações orgânicas e não orgânicas e é perfeitamente indicado para as condições dos rios que entram na
Baía de Guanabara. As ecobarreiras atuais nem sempre
são um reservatório suficiente para conter os resíduos na
foz do rio, e retirá-los da água é difícil. Com o “Pescador
de Plástico”, os resíduos são coletados com barras longas
e transportados a bordo do dispositivo de reparação por
uma correia de transporte e seleção fabricada sob medida. A bordo do “Pescador de Plástico”, há espaço de
trabalho suficiente para pelo menos duas pessoas que
podem separar os resíduos. Os resíduos separados que
fazem parte do ecossistema (plantas, folhas, galhos de árvore) podem ser liberados na água ou usados para compostagem, enquanto os plásticos e outros resíduos sólidos são separados em sacos grandes. Os sacos grandes
serão transportados para a praia, onde uma reciclagem
posterior dos materiais precisará ser feita.
Proposta/argumento(s) de venda exclusiva
Podemos combater o lixo macro flutuante, portanto, vamos começar a agir agora! A retirada do lixo antes que ele
se disperse na Baía de Guanabara resultará na retirada de
fluxos de resíduos de qualidade muito mais alta, portanto,
o valor para o setor de reciclagem é mais alto do que o
do lixo deixado na água por um período mais longo. A
operação é simples, e o “Pescador de Plástico” tem um
projeto extremamente robusto. O “Pescador de Plástico”
foi disponibilizado imediatamente e demonstrado a Lúcia
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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Mazoni (Coordenadora de Projetos Olímpicos da Casa
Civil do Governo Estadual) durante o Rotterdam Harbour
Days em setembro de 2014. Ela mencionou que esse era
exatamente o dispositivo necessário, além das ecobarreiras já implantadas. A imagem do Pescador de Plástico no
porto de Roterdã é mostrada abaixo.
Valor agregado:
O Pescador de Plástico tem uma eficiência muito mais alta
do que os ecobarcos atuais e permite que o lixo seja capturado na foz do rio antes que ele se disperse na Baía de
Guanabara. Os 10 ecobarcos implantados retiram em média 24 toneladas por mês, e as ecobarreiras retêm aproximadamente 29 toneladas por mês (ambos os números são
de 2014), enquanto a capacidade do Pescador de Plástico
é superior a duas toneladas por hora (estimativa segura
usada para os cálculos abaixo, a estimativa é que a eficiência real seja o dobro desse valor).

ESTIMATIVA DE CUSTOS E DE VALOR
AGREGADO:
Exemplo de custo comum
Para reduzir a poluição de corpos de água por lixo flutuante, removendo e reciclando os resíduos coletados em
rios, baías e lagoas do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual
do Ambiente (INEA) realiza o Projeto de Coleta de Lixo
Flutuante. Com a instalação de ecobarreiras, que são instaladas na foz dos rios e nos fluxos, e com barcos especiais para coleta, o lixo flutuante é retido e removido por
catadores; parte dos materiais coletados é encaminhada
ao setor de reciclagem.
"Pescador de Plástico" no porto de Roterdã em setembro de 2014
Proposta de programa
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Até 2013, 14 ecobarreiras tinham sido instaladas - incluindo 11 em rios e canais que desembocam na Baía de
Guanabara. Elas fazem parte do Plano Guanabara Limpa,
cuja meta é limpar 80% a baía até agosto de 2016, quando os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos serão realizados
no Rio.
Os custos de operação dos recicladores que retiram os
resíduos recuperados nas ecobarreiras para envio às usinas de reciclagem e depois para o aterro são assumidos
pelo Fundo de Responsabilidade Ampliada do Produtor.
O valor do capital atual e do custo operacional não é conhecido. O valor total estimado na licitação para as novas
barreiras é de R$ 20.000.000. Para cálculos de comparação de custos, consulte o Anexo.

Exemplo de custo inovador
Os cálculos de custo são estimados para o Canal do
Cunha. Nessa bacia, vivem aproximadamente 850.000
pessoas, e a estimativa é que gerem um volume médio
de resíduos de 84 toneladas/mês que flutuam a jusante
e podem ser capturados na foz do Canal do Cunha. O
sistema de captura do Pescador de Plástico consiste em
dois braços, cada um com um comprimento de 8 metros.
Os braços formam, de maneira eficiente, uma “boca” de
14 metros de largura em uma profundidade de 1 metro.
O Pescador de Plástico é mantido no lugar por meio de
postes curtos. Quatro peças padrão de cinco metros de
comprimento são fornecidas, pesando 510 quilos cada.
Os custos de capital são calculados com base em FOB
Roterdã, e os custos operacionais incluem as instalações
no local: alojamento para trabalhadores, incluindo chuveiro; área do Depósito de Reciclagem; gerador de energia. Além disso, há os custos de transporte, montagem
da plataforma e postes curtos; seguro; treinamento no
local e custos para adaptações locais (se necessário). Os
custos de viabilidade estão excluídos também e precisarão ser definidos antecipadamente. Os cálculos (incluindo
estimativas de custos operacionais e de transporte) podem ser encontrados no Anexo. O cálculo mostra que os
custos do “Pescador de Plástico são quase a metade dos
custos do sistema implantado atualmente.

Destaque do sistema de transporte do "Pescador de Plástico"
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Opções de redução de custo:
As licitações para melhorar as ecobarreiras lançadas recentemente, além do fato de os serviços dos ecobarcos
serem suspensos intermitentemente, indicam possibilidades de melhoria no sistema para se atingir a meta definida para os Jogos Olímpicos em 2016. Também depois
do término desse evento, o aprimoramento dos sistemas
de gerenciamento de resíduos em todos os municípios
da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara e a geração
de uma economia circular levarão tempo, portanto, a ne-

cessidade de intervenção por uma soluçãoend-of-pipe
continuará.

Custos em estágios posteriores
A esperança é que o sistema de gerenciamento de resíduos seja aprimorado rapidamente para tornar qualquer
solução end-of-pipeobsoleta. Quando esse cenário for
alcançado, a plataforma “Pescador de Plástico” poderá
ser realocada para qualquer outro local no Brasil onde
houver problemas de lixo similares.

Como será a cadeia de valor
O “Pescador de Plástico” ajudará na limpeza da Baía de Guanabara impedindo o influxo de lixo.
Desenvolvedor

Transporte de
plataforma

ISI/
Transporte
SK International marítimo regular
em graneleiros,
peso de 25
toneladas/ dois
contêineres
marítimos
grandes
PM
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Ativação no
local

Guindaste local
de 0,50 TM e
capacidade de
carga superior
a 25 toneladas
para transportar
plataforma da
praia para a água
PM

Geração de
capacidade de
treinamento

Fornecido no
local pelos
desenvolvedores
PM

Serviço no local

Prédio para
trabalhadores
incluindo
chuveiro

Área do
depósito de
reciclagem

Construtor:
Uso pela
COMLURB,
recicladores
locais

Construtor:
Uso pela
COMLURB,
recicladores
locais formais ou
informais

Usuário de
serviços

Fornecedor de
orçamento

COMLURB,
recicladores
locais formais ou
informais

Rio2016
INEA
Bancos: FMO,
Banco Mundial
Fundos:
EPR; ICMS Verde

TIPOS DE PROJETOS SEMELHANTES
(HISTÓRIAS DE SUCESSO)
O “Pescador de Plástico” foi desenvolvido por meio de
uma designação do governo holandês, prevendo que,
diante das mudanças climáticas e das concentrações populacionais em crescimento com sistemas de gerenciamento de resíduos que não acompanham esse processo,
haveria uma necessidade por esse dispositivo. Foi apresentado ao público pela primeira vez em setembro de
2014. Na Holanda, a implantação não é viável porque o
sistema de gerenciamento de água está organizado de tal
forma que as concentrações de resíduos transportados
pelos rios são muito baixas para que esse sistema tenha
uma boa relação custo-benefício.

Tecnologia e mercado existentes
O “Pescador de Plástico” é diferente de qualquer outro
produto disponível no mercado, visto que é um dispositivo estático que não só captura lixo como as ecobarreiras
ou os ecobarcos, mas também separa os resíduos capturados imediatamente a bordo, permitindo o transporte
mais fácil e uma recuperação de valor otimizada a partir
dos resíduos. Além disso, a capacidade do “Pescador de
Plástico” é calculada em um máximo de 4 toneladas/hora,
enquanto os ecobarcos retiram em média, por mês, 24
toneladas (2014); a eficiência do “Pescador de Plástico”
é um tanto alta e impede que os resíduos se dispersem.
Conclusão
O “Pescador de Plástico” é uma inclusão realmente ex-

celente ao portfólio atual de ecobarreiras que o Estado
do Rio de Janeiro já emprega e auxiliará a impedir que
o lixo entre na Baía de Guanabara e se disperse. Acompanhando os cálculos econômicos (veja Anexo), o custo
por quilo do “Pescador de Plástico” é um pouco mais da
metade dos custos do sistema implantado atualmente.
Além dessa redução significativa, os materiais retirados
não ficam na água há muito tempo e são separados em
fluxos únicos, para que possam ser reciclados com um valor mais alto. A incorporação desses benefícios externos
melhorará ainda mais a performance do “business case “.

PLANO DE ATIVIDADE (O QUE
PROPOMOS EXATAMENTE)
Fase 1 (até 08/2015)
Meta: implementação de um “Pescador de Plástico” piloto
no Canal do Cunha ou no Rio Iguaçu ou em qualquer
outro rio/canal que desemboque na Baía e requeira que
grandes volumes de resíduos sejam contidos e separados.
Planejamento: visita de campo ao rio/canal específico
para investigar a viabilidade do “Pescador de Plástico”;
implantação valiosa em uma ou mais situações.
Fechar o número e a data de entrega. O primeiro “Pescador
de Plástico” pode ser enviado duas semanas após a assinatura dos contratos e será entregue com base em FOB
Roterdã, com data de embarque aproximadamente três
semanas antes da chegada ao porto do Rio de Janeiro.
Após a entrega da plataforma no local designado, a monIniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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tagem do sistema levará um dia, e o treinamento, duas
semanas. Portanto, o prazo entre a assinatura do contrato e o início das operações pode ser de aproximadamente
oito semanas.

Fase 2 (até 08/2016)
Meta: implementação de plataformas “Pescador de Plástico” em outros rios relevantes, como Rio Guapi-Macacu,
Rio Iguaçu, Rio Itaboraí, Rio Estrela ou em qualquer outro
rio/canal que desemboque na Baía e requeira que grandes volumes de resíduos sejam contidos e separados.
Planejamento: visita de campo aos rios e canais para investigar a viabilidade do “Pescador de Plástico”; implantação valiosa em uma ou mais situações. Fechar o número
e a data de entrega.

Fase 3 (após 09/2016)
Meta: possível realocação de plataformas a ser feita para
outro estado brasileiro com problemas similares de lixo
em rios

ANEXO
CÁLCULO ECONÔMICO
Para calcular os custos unitários dos resíduos flutuantes
removidos da foz do Canal do Cunha usando o Pescador
de Plástico, os seguintes dados foram usados.
Investimento no “Pescador de Plástico”:
- Custo do Pescador de Plástico em FOB Roterdã (excluindo IVA): 435.000 euros
-
Transporte Roterdã-Rio em dois contêineres de 12
metros: 3.233 euros (estimativa, excluindo seguro)
- Gerador 380 de 30 kVA adquirido localmente incluindo
tanque de 100 litros por dia: 11.500 euros (estimativa)
- Pequeno galpão adquirido localmente como abrigo para
trabalhadores: 18.000 euros (estimativa)
- Transporte do porto até o local (não incluído)
- Ativação, treinamento, geração de capacidade (não incluídos)
- CAPEX primeiro ano: 467.733 euros (excluindo substituição/depreciação)
- Valor residual do Pescador de Plástico após 10 anos:
20% do investimento
Estimativa de custos de operação:
- Capacidade do “Pescador de Plástico”: 2 t/hora
- Quantidade de resíduos úmidos: 84 t/mês (1.000 t/ano)
- Dias de trabalho por ano: 220
- Custos de mão de obra de operador do “Pescador de
Plástico” (incluindo transporte para local): 50 euros/
hora (estimativa)
- Consumo de diesel do gerador: 11 l/hora
- Custo do diesel: 0,83/l
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- Pessoal de operação do “Pescador de Plástico”: 220 dias
* 2,3 horas/dia (incluindo transporte para local): 25.300
euros
- Custos de energia 220 dias * 2 horas/dia * 11 litros de
diesel/hora * preço do diesel (acima): 4.017 euros
- Aluguel de contêiner e transporte de resíduos: 6.120
euros/ano (estimativa)
- Manutenção, 5% de 435.000 euros = 22.000 euros
- OPEX / ano: 57.437 euros
Com base nesses dados, o custo médio de remoção,
separação, armazenamento e transporte de 1.000 t de
resíduos sólidos flutuantes úmidos da foz do Canal do
Cunha por ano é de 130 euros/t ou aproximadamente
R$ 0,44/kg.
Como comparação, o sistema atual de ecobarcos retirou
em média 32 t/mês no período de janeiro a outubro de
2014, por um custo de US$ 8.420/mês (7.655 euros/
mês). Com apenas 20 dias de trabalho por mês, esse valor
é de apenas 1,6 t/dia por um custo de 240 euros/t. Esse
processo tem valor bem mais alto e é menos eficiente
do que a coleta dos resíduos flutuantes na foz dos rios
e canais com o uso do “Pescador de Plástico. Além disso,
o plástico coletado (a 130 euros/t) com o Pescador de
Plástico ficou menos tempo na água e, por esse motivo,
é mais limpo, e é separado dos outros resíduos flutuantes
diretamente a bordo do “Pescador de Plástico”. Por esse
motivo, seu valor de reciclagem é mais alto.

SOBRE - PERFIS DAS EMPRESAS
Nome da empresa: Investments in Sustainable Innovations
Metas relevantes da empresa: melhorias na cadeia de
valor por meio de abordagens inovadoras e análise do sistema; estímulo da economia circular. Foco na prevenção
de lixo plástico. Assistência a governos para atingir metas
de eficiência de recursos
Nome do contato: Yvon Wolthuis
E-mail: y.wolthuis@i-s-i.nl
Celular: +31 628829858
Nome da empresa: SK International
Metas relevantes da empresa: a missão da SK International é ajudar na criação de ciclos de materiais ecológicos e economicamente valiosos por meio de trabalho
inovador e voltado para alta qualidade: “Os resíduos são
um recurso”.
Nome do contato: Frank Kluivers
E-mail: frank@skinternational.nl
Celular: +31 624693637
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9.
EMBARCAÇÕES DE COLETA
DE RESÍDUOS FLUTUANTES
EFICAZES E EFICIENTES

Proposta de programa
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SUGESTÃO PARA A ABORDAGEM DELTA
URBANO LIMPO
Escopo
Uma Baía de Guanabara limpa e habitável é a meta de
longo prazo. As medidas de curto prazo existem para iniciar os esforços rumo a essa meta de longo prazo. Os resíduos flutuantes, que agora estão flutuando livremente
na baía, podem ser uma das primeiras vitrines possíveis
para melhorar a Baía de Guanabara. A esperança é que
essas medidas de curto prazo não sejam mais necessárias
após a realização de todos os esforços. Contudo, uma
embarcação de coleta de resíduos flutuantes pode também ser usada para recolher o excesso de resíduos orgânicos naturais na Baía de Guanabara ou em outros locais.
Solução proposta e sua abordagem gradativa
Como fornecedora de equipamentos marítimos e construtora naval, a Royal IHC pode fornecer tecnologia para
ajudar na captura dos resíduos que seguem na direção
da Baía de Guanabara. Além disso, temos muitos anos
de experiência em engenharia e podemos trabalhar juntos em busca de uma solução específica que resolva o
problema dos resíduos flutuantes na Baía de Guanabara.
Nossa abordagem é trabalhar junto aos nossos clientes a
fim de fornecer-lhes os equipamentos mais apropriados
para o trabalho. No caso da Baía de Guanabara, já apresentamos nossas próprias ideias iniciais de equipamento
eficaz (veja figuras abaixo). Esse é um sistema de médio
porte que consiste em um recolhedor de resíduos, um
barco de trabalho e duas barcaças. Contudo, essa é ape-

nas uma primeira ideia, acreditamos que os equipamentos deverão ser especificados em conjunto com o cliente.
Consideramos os barcos ecológicos complementares à
nossa solução proposta, bem como os sistemas necessários em terra. Além disso, em um bom processo de consulta, é necessário avaliar a escala de nossa solução e
propor um sistema completo, considerando também os
benefícios de ter barcos de pequeno porte em operação
paralela.
A IHC é capaz também de fornecer serviços de treinamento para o pessoal que opera a embarcação. Além do
mais, a IHC tem décadas de experiência em equipamentos de dragagem (como embarcações de captura inteligente, dragas anfíbias, dragas de sucção tipo hopper) e
projetos de dragagem e deseja usar essa experiência para
dar consultoria em obras de dragagem para o saneamento da Baía de Guanabara e os corpos de água perto do
Rio de Janeiro.

Propostas de venda diferenciadas do IHC Waste
Harvester
Coleta contínua de resíduos, com o uso de uma correia
de transporte e um sistema de barcaças intercambiáveis,
largura grande e profundidade grande de coleta de resíduos flutuantes, capacidade de armazenamento a bordo,
capacidade de manobra, boa condição de navegação,
possível integração em barreiras de resíduos.
Redução de custos por: economia de escala, conteúdo
de escala, reutilizável, construção modular, reinstalação
para outras finalidades, como combate a derramamentos
de óleo.
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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Figura 1 - A barcaça é entregue ao recolhedor de tecidos
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Figura 2 - A barcaça totalmente carregada é enviada para terra firme, o recolhedor de resíduos continua operando
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
123.

Estimativa de custo e valor agregado
No momento, não há nenhum valor do plástico coletado,
este é apenas um custo para o Estado do Rio de Janeiro.
Isso não mudará com o novo equipamento. Contudo, a
finalidade é fornecer uma embarcação mais eficaz e eficiente para coletar resíduos flutuantes, a fim de reduzir
os custos por tonelada dos resíduos coletados para um
nível aceitável para as autoridades.
A informação é que os barcos ecológicos coletaram 430
toneladas de resíduos em 2014, outras informações são
45 toneladas por mês. Os custos estimados dos barcos
ecológicos variam entre meio milhão de dólares a 1,2 milhão de dólares por ano. O que resulta em um custo de
US$ 1.000 a US$ 2.800 por tonelada.
Esses números são bem altos e, com outra solução, eles
podem ser reduzidos. Por esse motivo, o sistema deve
ser projetado para ter um tempo de funcionamento alto,
ou seja, filtragem contínua. Além disso, a profundidade
da filtragem já mencionada de dois metros resulta em eficiência mais alta. No setor naval, a economia de escala é
um conceito conhecido; embarcações maiores resultam
em CAPEX (relativamente) baixo, baixos custos com mão
de obra e baixo consumo de combustível (ou velocidades
mais altas).
Nesse estágio, é difícil prever precisamente a eficiência e
a estrutura de custos de nossa solução. Contudo, estamos convencidos de que a eficácia terá uma magnitude
maior do que os métodos de limpeza atualmente usados,
por exemplo, barcos ecológicos. Propomos um estudo de
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viabilidade para uma embarcação de coleta de resíduos
de grande capacidade e, a partir dos resultados, uma embarcação eficiente e sob medida poderá ser projetada,
construída e entregue.

Como será a cadeia de valor
A limpeza dos resíduos flutuantes da Baía de Guanabara
resultará em um ambiente melhor para as pessoas e a natureza. Os resíduos flutuantes coletados deverão ser inseridos no sistema de coleta e processamento de resíduos.
A IHC venderá seu equipamento a um contratado no Rio.
Tipos de projeto semelhantes
Em escala menor, os resíduos flutuantes foram coletados
em reservatórios e outros corpos de água ao redor do mundo. Contudo, as condições da Baía de Guanabara e a quantidade de resíduos tornam esse projeto exclusivo e, por esse
motivo, ele poderá servir de vitrine para o resto do mundo.

PLANO DE ATIVIDADE
Fase 1 - Viabilidade (até 08/2015)
Meta: objetivos, critérios e especificações claros de acordo com os dados para o projeto da embarcação e o cálculo de custos. Isso resulta em um estudo de viabilidade.
Fase 2 - Realização (até 08/2016)
Meta: engenharia, construção e entrega do equipamento
e treinamento de pessoal. Iniciar a limpeza na Baía de
Guanabara ou na Lagoa Rodrigo de Freitas pela contratante brasileira.

ANEXO
SOBRE - PERFIL DA EMPRESA
Royal IHC
A Royal IHC (IHC) está focada no desenvolvimento contínuo de atividades de projeto e construção para o setor
marítimo especializado. É líder de mercado global para
embarcações e equipamentos eficientes de dragagem e
mineração, com larga experiência acumulada em décadas, e um fornecedor confiável de embarcações e suprimentos inovadores para construção offshore.

A IHC tem mais de 3.000 funcionários em várias localidades nos seguintes países e regiões: Holanda, Brasil,
China, Croácia, França, Índia, Malásia, Oriente Médio, Nigéria, Cingapura, Eslováquia, África do Sul, Reino Unido
e Estados Unidos.
A inovação tecnológica continua é o ponto forte fundamental através de seu investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. Além do mais, ela ajuda a garantir
um ambiente sustentável.

A IHC tem especialização interna em engenharia e fabricação de embarcações integradas, padrão e construídas
sob medida, equipamento avançados e também em fornecimento de suporte para ciclo de vida. Essa abordagem
sistemática integrada tem ajudado a desenvolver parcerias comerciais ideais de longo prazo e de desenvolvimento de produtos.
A ampla base de clientes da empresa inclui operadores
de dragagem, corporações de petróleo e gás, contratados
offshore e autoridades governamentais.
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10.
RESTAURAÇÃO DA
LAGOA RODRIGO DE FREITAS

Proposta de programa
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PERSPECTIVA: “VAMOS NADAR NA LAGOA
RODRIGO DE FREITAS (E APRECIAR)”
Escopo
A Lagoa Rodrigo de Freitas está localizada no Rio de Janeiro, entre a parte sul do Corcovado e o mar, em uma
área urbana densamente povoada e ao lado do Jardim
Botânico, se apresenta como um dos pontos turísticos
mais procurados do Rio e um dos principais locais de lazer na cidade. No entanto, a baixa qualidade da água, as
mortes em massa de peixes todos os anos, juntamente
com o mau odor, têm um forte impacto negativo na imagem da lagoa e de seu entorno.
Além dos problemas de longo prazo, uma preocupação
urgente é que as competições olímpicas de remo e canoagem serão realizadas na lagoa em agosto de 2016. As recentes mortes de peixes em grande quantidade levantam
a questão se será possível alcançar as metas necessárias
de qualidade da água antes do início dos Jogos Olímpicos.

Há décadas, a lagoa tem sofrido impactos negativos causados por atividades humanas. Os aspectos mais importantes que causam a degradação ambiental, interferências no ecossistema e morte dos peixes, são:
1.	Conexões ilegais e irregulares nos sistemas pluviais e de
esgoto e o escoamento de resíduos antropogênicos não
tratados das comunidades que causam contaminações
patogênicas.
2.	A segunda condição é a reduzida troca de água entre a lagoa
e o mar, a qual acelera o acúmulo de matérias orgânicas,
aumenta as condições adversas para a respiração dos peixes
e reforça a atividade das bactérias redutoras de sulfato.
3.	A Lagoa Rodrigo de Freitas está sujeita a um processo natural chamado eutrofização, no qual um ecossistema aquático é enriquecido com vários tipos de nutrientes, sobretudo
nitrogênio e fósforo. Isso resulta na produção excessiva de
algas e macro algas. Quando essas algas morrem, isso pode
causar baixos níveis de oxigênio dissolvido, devido aos processos de degradação. Os baixos níveis de oxigênio causam
a morte instantânea dos peixes;
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4.	Outra condição ambiental que possivelmente causa a
morte prematura dos peixes é uma acentuada queda na
temperatura do ar que resfria a camada superficial da
água, e/ou ventos fortes que geram ondas. Ambos os
eventos associados causam uma circulação significativa
de colunas de água que promovem a ressuspensão dos
sedimentos do fundo da lagoa e, posteriormente, a oxidação de matérias orgânicas. Consequentemente, ocorre a
redução da concentração de oxigênio dissolvido na água.
5.	Devido aos aterros descontrolados e à sedimentação da
área da superfície, a profundidade da lagoa diminuiu rapidamente no século 20, levando a um frágil ecossistema.
No passado, foram feitas várias propostas e implementações para melhorar a qualidade da lagoa, mas nenhuma
delas com êxito duradouro. A menos que sejam tomadas
medidas integradas, a cidade do Rio de Janeiro e o Comitê Olímpico correm os seguintes riscos:
1.	A reputação do Rio de Janeiro e do Comitê Olímpico
sofrerá se a água continuar com essa má qualidade, ou
se ocorrerem mortes de peixes em massa, ou o aumento do crescimento de algas tóxicas durante ou antes do
início dos Jogos Olímpicos.
2.	A saúde pública pode ser afetada de forma significativa
pela presença de micro-organismos patogênicos provenientes de esgoto não tratado que é despejado na
lagoa. As pesquisas mostram uma alta porcentagem de
E.coli no Rio dos Macacos que deságua na lagoa.
3.	A situação deteriorante da lagoa causará uma perda na
qualidade de vida e um impacto na saúde dos moradores. O mau odor e os resíduos causarão danos econômicos à área e perda de capital.
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4.	Com o tempo, foram tomadas diferentes medidas para
recuperar a qualidade da água. Até o momento, essas
ações não apresentaram uma melhora suficiente. Se
medidas não forem tomadas, o alto valor econômico
e o potencial das áreas de lazer não serão usados, e a
confiança pública no governo diminuirá.
Conforme mencionado acima, muitas obras foram realizadas no passado (100 anos) e a Lagoa tem sido objeto
de várias propostas e implementações, mas infelizmente
nenhuma delas obteve êxito permanente. Muitas abordagens foram apenas técnicas. Muitas vezes, não havia
um incentivo para realmente fazer algo a respeito, os benefícios não eram claros, não havia informações sobre as
causas nem um comprometimento por parte dos parceiros. Nós propomos uma abordagem realmente holística,
levando em consideração todos esses aspectos. Devido
à urgência, por causa dos Jogos Olímpicos, temos certeza
que nossa abordagem será um sucesso.

Solução proposta e sua abordagem gradativa
O alterado ecossistema da Lagoa Rodrigo de Freitas tem várias
causas relacionadas. O ecossistema não pode ser restaurado
por uma única medida ou por medidas em curto prazo, mas
requer uma abordagem de integração do sistema com ações
e medidas combinadas voltadas ao sistema hídrico como um
todo. Além das medidas técnicas, é preciso haver um comprometimento por parte de todos os parceiros para se obter êxito.
Isso significa que pretendemos contar com a participação de
todos e assegurar que, além de melhorar a qualidade da água,
os benefícios sejam mais amplos. Isso melhoraria a qualidade
de vida, o uso para fins recreativos e valorização imobiliária.

“ENTÃO, VAMOS
NADAR NA LAGOA
RODRIGO DE
FREITAS”
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No entanto, a realização dos Jogos Olímpicos requer medidas
adequadas de curto prazo para melhorar a qualidade da água
antes do verão de 2016. As metas de curto e longo prazo serão alcançadas desenvolvendo-se um plano mestre integrado
de longo prazo. Juntamente com esse processo, nós implementaremos medidas consideradas de resultados garantidos
(abordagem “no-regret”) para alcançar metas de curto e médio
prazo. Nesse processo, é essencial usar os conhecimentos
existentes. No passado, foram realizadas pesquisas intensas
que consistiam no monitoramento da qualidade da água, na
criação de modelos hidráulicos e em pesquisas ecológicas.

rantidos de curto, médio e longo prazo.

O processo acima é realizado utilizando-se uma abordagem de 3 etapas:

Procedimento 1: desenvolver o plano mestre de
longo prazo e a implementação
O procedimento 1 consiste em 3 etapas:
a) Conduzir um estudo integrado, incluindo a análise de lacunas
b) Desenvolver um plano mestre
c) Implementação das medidas do plano mestre

1. Plano mestre
Desenvolver um plano integrado, incluindo um plano comercial, envolvimento dos parceiros, amparo institucional, com uma combinação de diferentes soluções técnicas incorporadas no contexto espacial.
2. Medidas de resultados garantidos (abordagem “no-regret”) de curto, médio e longo prazo
Projeto e implementação de medidas de resultados ga-
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3. Troca de conhecimentos
Troca de conhecimentos existentes e criação de conscientização sobre o uso da água.
O processo consiste em uma troca contínua entre os três
procedimentos, fazer uso ideal dos conhecimentos existentes e assegurar que as medidas de curto e médio prazo contribuam para o plano e as medidas de longo prazo.
Isso evita medidas de curto prazo ineficazes.

a) Estudo integrado, incluindo análise de lacunas.
No passado, foram realizadas intensas pesquisas e monitoramento. Em um estudo integrado, as pesquisas e os
dados atuais serão coletados e avaliados. Isso dará uma
percepção completa do sistema físico da lagoa e apresentará uma visão geral dos problemas da lagoa. Esse estudo
também lida com a influência que a área adjacente tem
sobre o sistema da lagoa. E, além disso, ele identificará
soluções e oportunidades existentes nas áreas mais próximas da lagoa.
Esse estudo integrado é necessário para poder propor
medidas de resultados garantidos (abordagem “no-regret”). Além do sistema físico, avaliaremos as oportuni-

dades socioeconômicas, ambientais e recreativas para
desenvolver uma visão mais ampla da lagoa. Isso resultará em um avanço positivo para a área e adjacências.
Faremos uso principalmente das informações existentes,
e acreditamos que será necessário apenas uma pequena
pesquisa adicional. Os dados necessários estão descritos
no anexo 2.
b) Desenvolver um plano mestre
Um plano mestre é desenvolvido com os dados obtidos
do estudo integrado. O plano mestre consiste em um plano de longo prazo para os sistemas hídrico e ecológico,
incluindo os aspectos socioeconômico, ambiental e recreativo. O plano mestre fornece um conjunto de medidas
(de curto, médio e longo prazo) que contribuem de forma
coletiva com a restauração da lagoa e suas adjacências.
No plano mestre, os benefícios das medidas também ficam mais claros. Ou seja, não apenas o impacto na qualidade da água, mas também o valor agregado ou os custos reduzidos no decorrer do tempo. Ao olhar o projeto
como um ‘caso de negócios’, o incentivo por implementar
as sugestões, será maior. No processo, nós envolvemos
os parceiros identificados para aumentar seu comprometimento. Além disso, abordaremos os problemas institucionais relacionados à Lagoa; durante a missão, ficou
comprovado que não está claro quem está envolvido,
quem toma decisões e quem é o responsável pelo quê.
Para se obter uma solução sustentável em longo prazo, é
essencial concluir a organização governamental.
c)
Implementação das medidas do plano mestre
Um dos resultados será uma seleção de medidas no nível
do plano mestre já acordado com os principais parceiros.

Essas medidas precisam ser elaboradas detalhadamente
para que possam ser implementadas.
Exemplos de possíveis medidas:
•
Criar um ecossistema artificial (constructed wetland)
para o tratamento de águas residuais domésticas
das comunidades
•	Barcos trituradores para remover as plantas da lagoa
•	Adotar medidas rápidas em pontos estratégicos da
rede de esgoto fechando as tubulações ou trazendo
estações de tratamento temporárias.
•	Impedir a entrada de esgoto detectando tubulações danificadas no sistema de águas pluviais e desconectando-as
•
Criar circulação para melhorar a quantidade de oxigênio
•
Remover a superfície dos sedimentos poluídos e
adicionar nova camada
•
Ampliar/melhorar o sistema de troca com o oceano
•
Restaurar a composição de peixes
•
Reduzir a extensão do vento e as ondas para emborcação e inanição dos peixes

Procedimento 2: definir e implementar medidas de
resultados garantidos (abordagem “no-regret”) de
curto e médio prazo
Durante o processo de desenvolvimento do plano mestre,
a percepção de oportunidades e de problemas aumentará.
Com base nessa percepção, será possível tomar medidas
de resultados garantidos. Essas medidas são identificadas
com base em um impacto positivo confirmado nas metas do
projeto e sem impacto negativo para os parceiros. Medidas
de curto prazo poderiam consistir em estações móveis de
tratamento, barcos trituradores e a remoção de sedimentos
poluídos.
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Procedimento 3: Troca de conhecimentos
Para desenvolver soluções sustentáveis, precisamos compartilhar os conhecimentos com os moradores locais. Em nossa opinião, isso deve ser realizado de
duas formas. Já se sabe muito sobre a situação existente, e os brasileiros têm
bastante conhecimento local relevante da situação. Isso não se limita à qualidade da água, mas consiste em um contexto mais amplo sobre como fazer com
que o projeto tenha êxito quanto aos aspectos socioeconômico, expectativas
dos parceiros e sistemas institucionais. Queremos fazer o maior uso possível
destes conhecimentos existentes. Por outro lado, gostaríamos de compartilhar
nossas melhores experiências em projetos semelhantes. Isso pode envolver conhecimentos técnicos, mas também de manutenção, operações etc. Essa troca
deve garantir que as soluções continuarão em vigor, não se limitarão apenas à
implementação.
Além do conhecimento sobre a situação técnica e ecológica, pretendemos
envolver os moradores locais. O êxito na implementação de medidas locais,
como por exemplo, um sistema de tratamento natural, depende muito de um
amplo apoio local. Permitir o envolvimento dos moradores locais promoverá
uma consciência sustentável e conscientização sobre o uso da água, e poderá
ser um exemplo para a região e para o país. Nesse projeto, envolveremos as
escolas para explicar como os sistemas hídricos funcionam, e conscientizaremos as pessoas sobre sua responsabilidade por suas próprias áreas. Criar
esse status de “proprietário do projeto” e promover uma conscientização são
necessários para uma comunidade sustentável. Dessa forma, o projeto poderia (ou deveria) ser um exemplo de como lidar com os problemas na Baía de
Guanabara.
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POSSIBLE
MEASURES
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LAGOA RODRIGO
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X 174 =

GUANABARA BAY
400 KM2

Pontos exclusivos
•
Uma abordagem integrada de experiência privada
(conhecimento sobre desenvolvimento e realização)
e pública (conhecimento sobre operação/manutenção e problemas práticos).
•
Durante dois anos, realizamos (Ooze Architects) um
estudo minucioso sobre a gestão do abastecimento
de água e de águas residuais no Rio de Janeiro. O
resultado foi um conhecimento essencial dos problemas ambientais, e um entendimento social e político
da situação atual.
•
A presença local (Arcadis) permitirá uma gestão de
projetos eficiente com conhecimento e experiência
locais.
•
Uma extensa rede de parceiros locais com conhecimentos técnicos e com poder para tomar decisões
políticas. Essa rede nos fornece um inestimável
apoio no Brasil.
•
Nossa abordagem criará benefícios para a área. Uma
área limpa e atraente levará a uma maior valorização imobiliária e melhor qualidade de vida.
•
Os Jogos Olímpicos criam um senso de motivação e
urgência para iniciar o projeto e obter apoio e envolvimento políticos.
•
Um conhecimento sólido e eficaz sobre ecologia e
qualidade da água (Royal HaskoningDHV)

•	Promover uma consciência sustentável - Atualmente, a cidade do Rio de Janeiro trabalha com uma
campanha para aumentar a consciência pública
sobre o descarte de lixo e a poluição. O projeto da
Lagoa será uma prova de que é possível reverter os
danos causados pela poluição de forma significativa,
local e reconhecível.
•	Com o envolvimento da Waternet, como uma empresa pública, entendemos a cultura de outras empresas públicas, como CEDAE e Comlurb, e podemos
oferecer uma parceria como operadora de recursos
hídricos.
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Elemento do projeto

Estimativa de custos

Tempo

Procedimento 1a: estudo integrado, incluindo análise de lacunas sobre o
sistema da lagoa e suas adjacências

€ 75.000,-

1 mês após o início

Procedimento 1b: plano mestre e desdobramento em elementos, e
cronograma de implementação. O plano inclui o envolvimento dos
parceiros, um plano comercial e amparo institucional.

€ 450.000,-

6 meses após o início

Procedimento 1c: implementação das medidas do plano mestre

Depende das medidas

Depende das medidas. Início após 6
meses

Procedimento 2: definir medidas de resultados garantidos (abordagem
"no-regret") de curto e médio prazo

€ 75.000,-

3 meses após o início

Procedimento 3: Troca de conhecimentos

€ 150.000,-

Processo contínuo

TIPOS SEMELHANTES DE PROJETOS
(HISTÓRIAS DE SUCESSO)
Tipos semelhantes de projetos em outros países e projetos relacionados no Brasil
•
Lagunas, Cartagena das Índias – Colômbia
•
Lagunas, Cidade de Tunis - Tunísia
•
Lagunas, Eilat – Israel
•
Lagunas, Abidjan - Costa do Marfim.
•
Água Carioca
•
King’s Cross Pond Club - Londres
•
La Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, Colômbia -Preparação de um Plano Mestre para reduzir o risco de enchentes e restaurar o
ecossistema do rio. Criação de modelos hidráulicos,
estudo do comportamento da hidrologia e morfologia geográficas, análise do ecossistema, análise dos
principais agentes, apoio a tomada de decisões com
uso de vários critérios.
•	Governo de Mianmar - Apoio na preparação de um
Plano Mestre nacional para a gestão integrada dos
recursos hídricos e definir as medidas necessárias a
serem tomadas em curto prazo
•	Governo de Mianmar - Assistência na criação de
modelos hidráulicos, geo-hidrologia, organização do
sistema de informações geográficas, preparação de
mapas e definição de medidas para reduzir o risco de
enchentes, levando em consideração outras aplicações (água potável, navegação, ecologia, lazer, etc.)

ANEXO 1
SOBRE - PERFIS DAS EMPRESAS
Para o projeto descrito, será criada uma equipe de projetos que consistirá na Waternet, Ooze Architects, ARCADIS e Royal HaskoningDHV. A equipe complementa a
experiência substancial e orientada ao processo.

ARCADIS é uma empresa internacional que presta serviços de consultoria, projetos, construções e de gestão
nos campos de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio
Ambiente e Construções. Nossos serviços são organizados nessas quatro principais linhas de atuação, cada uma
com suas próprias áreas de apoio e estratégias. Ao mesmo tempo, esses segmentos são naturalmente e intrincadamente entrelaçados, inspirando-nos a trabalhar com
diferentes disciplinas e geografias para fornecer soluções
excepcionais para questões complexas.
No decorrer do tempo, trabalhamos de forma diligente
para manter nossos principais valores, e temos como
prioridade nos questionarmos sobre quem desejamos ser
no futuro em termos de consultoria confiável, empregador e um cidadão corporativo.
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Com 28.000 pessoas em todo o mundo e faturamento
de € 3 bilhões, a empresa tem uma vasta rede internacional que é suportada por fortes posições estratégicas
nos mercados locais. Estamos entre as 10 maiores empresas de consultoria de gestão e engenharia do mundo.
Nos posicionamos entre as 5 maiores na Europa, Brasil e
Chile. No mercado ambiental global, estamos entre as 3
maiores.
Nossa missão é melhorar a qualidade de vida em todo o
mundo criando lugares de distinção e fornecendo soluções sustentáveis que melhorem o meio ambiente natural e artificial. Com isso, produzimos um valor inestimável
para nossos clientes, funcionários e parceiros.
De microescala a mudanças urbanas
A Ooze architects é uma empresa internacional que opera
no campo da arquitetura e urbanismo e é especializada no
desenvolvimento de projetos urbanos que integram soluções inovadoras nas áreas social, ecológica e tecnológica
em determinadas regiões e em grande escala nas cidades.
Nossa empresa combina um entendimento elaborado
dos processos naturais e ecológicos com conhecimento
técnico e profunda compreensão do comportamento sociocultural dos usuários de ambientes construídos artificialmente. Os processos cíclicos encontrados na natureza
formam a base de cada intervenção e integram a escala
humana a uma estratégia urbana holística.
Nós empregamos uma abordagem voltada ao projeto
para obter desenvolvimentos urbanos resilientes, e somos especializados nos seguintes campos:
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•

•

•
•

•

•

 onhecimento técnico de projetos e avaliação dos
C
impactos visuais: a habilidade de antecipar as implicações que os projetos de infraestrutura geram
em contextos espacial, social e cultural. Nossa abordagem visa melhorar a aceitação local atenuando o
impacto no entorno do projeto e integrando-o ao
seu respectivo ambiente urbano.
Conhecimento técnico sobre funcionamento, viabilidade e implementação de sistemas com um foco
no tratamento de água, captação de águas pluviais
e na reciclagem que reduz a poluição, minimiza o
impacto da construção e da operação. Nossos projetos sempre visam melhorar a qualidade de vida e
dos espaços públicos.
Experiência com comunicação ao apresentar soluções
de formas que sejam compreensivas e persuasivas.
Conhecimento técnico de processos de colaboração e participação garantindo que a proposta seja
bem-recebida e que os usuários tenham controle e
se sintam capacitados. Dessa forma, os investimentos em tempo e recursos não são desperdiçados.
Conhecimento local: durante dois anos, nós realizamos um estudo minucioso sobre a gestão de
abastecimento de água e de águas residuais no Rio
de Janeiro. Várias visitas resultaram em um conhecimento essencial dos problemas ambientais e no
entendimento social e político da situação atual.
Rede local: durante essas viagens ao Rio de Janeiro,
construímos uma extensa rede de parceiros locais
com conhecimentos técnicos e com poder para tomar decisões políticas. Essa rede nos fornece um
inestimável apoio no Brasil.

A Ooze Architects tem uma experiência
significativa no desenvolvimento e implementação de ecossistemas artificiais
(constructed wetlands) na Europa. Gerenciamos e executamos esses sistemas em
diferentes contextos que variam de aplicações nas esferas pós-industrial a urbana e pública. Dentre as implementações,
destacamos “Entre as Águas”, um sistema
de purificação de água de ciclo fechado
que trata o esgoto e torna a água potável,
uma visão urbana sustentável da Região
de Ruhr e, mais recentemente, o clube
“King’s Cross Pond Club”, a primeira piscina pública de água natural do Reino Unido, localizada no coração de Londres que
foi inaugurada em maio de 2015.

A Royal HaskoningDHV é uma empresa internacional e independente que presta serviços de consultoria nas áreas de engenharia e
gestão de projetos, com mais de 130 anos de
experiência. Nossos profissionais realizam seus
serviços nos campos de gestão de recursos,
aviação, construções, energia, indústria, infraestrutura, naval, mineração, estratégia, transporte, planejamento urbano e rural, gestão de
recursos hídricos e tecnologia hídrica.
Amparados pelo conhecimento técnico e experiência de nossos 7.000 colaboradores em
todo o mundo, nossos profissionais realizam
seus serviços localmente para clientes públicos
e privados. A estrutura conta com 100 escritórios em 35 países (incluindo Brasil [Rio de
Janeiro]). http://www.royalhaskoningdhv.com/
en-gb/about-us. O atual técnico da equipe nacional de remo da Holanda, Mark Emke, prestou serviços de consultoria de gestão hídrica
na Royal HaskoningDHV. Ele pretende compartilhar sua experiência em nossos planos.
Participaremos com nosso conhecimento
técnico de projetos muito semelhantes que
conduzimos em lagunas na Colômbia, Tunísia,
Israel e Costa do Marfim, e cujos serviços englobavam o projeto inteiro e o ciclo de processos, desde a viabilidade até a supervisão
da implementação real.

A Waternet é a companhia de ciclo hidrológico da área metropolitana de Amsterdã,
e é responsável pelo tratamento e distribuição da água potável, coleta e tratamento de águas residuais, gestão e controle de
águas pluviais, águas subterrâneas e sistemas hídricos. A Waternet é a organização
executiva da prefeitura de Amsterdã, e
autoridade regional para recursos hídricos
de Amstel, Gooi e Vecht. A abordagem holística exclusiva tem se provado altamente
benéfica em termos de redução de custos
operacionais e de sustentabilidade. Para
se tornar neutra em termos ambientais em
2020, a Waternet utiliza energia termoquímica do ciclo hidrológico. Os futuros
desafios envolvem inovações capazes de
transformar águas residuais em matérias-primas. Um exemplo é a produção de
estruvita do lodo usado como fertilizante
agrícola. O departamento internacional da
Waternet trabalha com parcerias em todo
o mundo em questões estratégicas e técnicas. Compartilhamos a experiência e o
conhecimento técnico sobre operação e
manutenção com empresas (de serviços
públicos), cidades, países e ONGs.
Experiência da Waternet como uma em-
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Presa de serviços públicos:
•

Experiência na gestão de sistemas de água potável,
esgoto, águas residuais, pluviais e subterrâneas:
abordagem do sistema, produção, distribuição,
recursos
•
Conhecimento prático e relacionado à experiência
no desenvolvimento de projetos hídricos
•
Experiência nos aspectos práticos em operações e
manutenção
•
Especialização na abordagem holística integrada,
incluindo outras questões de qualidade de vida em
uma cidade, como planejamento de áreas, governança, resíduos, transporte, lazer
•	Assistência ao cliente e controle do sistema de tarifas
•	Como uma empresa pública, entendemos a cultura
de outras empresas da mesma categoria, como
CEDAE e Comlurb e podemos oferecer uma parceria
como uma operadora de recursos hídricos.
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ANEXO 2
DADOS NECESSÁRIOS PARA UM ESTUDO
INTEGRADO
Dados sobre a vegetação e ecologia
Dados sobre o monitoramento da qualidade da água
Dados geográficos
Dados geotécnicos
Equilíbrio da água
Dados sobre os sistemas pluviais e de esgoto
Volumes de areia disponíveis em frente à costa que podem
ser utilizados
Dados meteorológicos
Desenvolvimento econômico
Parceiros
Processos de planejamento
Planos existentes
O quê já foi feito e (não) funcionou
Institutos educacionais próximos à laguna
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11.
SISTEMA HÍDRICO
'ÁGUA CARIOCA' APLICADO
A UMA ESCOLA CIEP NO
BAIRRO DA MARÉ,
RIO DE JANEIRO
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ABORDAGEM DE LIMPEZA DO DELTA 2015
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE,
SEA, RIO DE JANEIRO E MINISTÉRIO
HOLANDÊS DE INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE
Escopo
Entre 2012 e 2014, a convite da prefeitura do Rio de Janeiro e com apoio da Creative Industries Funds da Holanda, a Ooze Architects realizou um estudo profundo da situação atual de abastecimento de água, gestão de águas
e tratamento de esgoto em vários dos assentamentos
informais do Rio de Janeiro. O projeto de pesquisa Água
Carioca explorou as possibilidades de implementar sistemas de gestão locais, holísticos, integrados, autossuficientes para melhorar as condições socioambientais nas

regiões distantes da infraestrutura pública. Os resultados
da pesquisa levaram ao desenvolvimento de uma estratégia de implementação e quatro propostas concretas
de projetos em escalas que variam desde um prédio escolar até um bairro inteiro. Além disso, os projetos demonstraram a flexibilidade do sistema e, portanto, suas
possibilidades de estratégias adaptáveis em longo prazo.
O estudo foi realizado com uma ampla participação de
agentes no Brasil; os resultados foram documentados
em um filme, o qual foi exibido no segundo semestre de
2014 no Studio-X (Rede global de laboratórios da Escola
de Arquitetura, Planejamento e Preservação da Universidade de Columbia [GSAPP], NY), Rio de Janeiro.
O projeto Água Carioca foi elogiado pelos parceiros brasileiros (veja Anexo) por combinar a proposta com considerações sociais, técnicas e ambientais, e por suas qualidades comunicativas. Essa nova proposta é fortalecida
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por esses elogios. É proposto um projeto piloto de um
sistema completo de gestão hídrica de uma escola pública localizada na Baía de Guanabara. Por um lado, esse piloto permitirá determinar os desafios da implementação
do sistema no contexto do Rio de Janeiro. Por outro lado,
o local escolhido nas imediações da baía proporcionará
visibilidade e aceitação do público em geral e dos parceiros da infraestrutura de gestão hídrica, pois a baía será
palco das competições olímpicas de vela em 2016.
O projeto piloto integra a captação e o tratamento de
água, e um sistema de reciclagem acionado por energia
solar, à Escola Hélio Smidt que faz parte dos CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) no Bairro da Maré.
A escola fica localizada no bairro Nova Holanda, a apenas 100 metros da Baía de Guanabara. A Via Expressa
Presidente João Goulart (Linha Vermelha), que conecta
o aeroporto ao centro da cidade, passa pela escola, tornando-a altamente visível a um grande público que passa
por ela diariamente. As escolas dos CIEPs foram criadas
por Oscar Niemeyer em 1982 e se tornaram um símbolo
para um novo sistema público de educação. Sua construção pré-fabricada avançada foi reproduzida em mais de
500 unidades. O modelo CIEP foi concebido para fornecer instalações educacionais de tempo integral com uma
integração de atividades esportivas e sociais para crianças necessitadas. A higiene tem um papel importante na
escola Hélio Smidt CIEP, mas infelizmente seu sistema
hídrico está em péssimas condições. Isso a torna o local
perfeito para mostrar o impacto positivo do nosso sistema proposto.
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O sistema proposto coletará as águas residuais da cozinha e dos banheiros da escola e as enviará para um tanque séptico conectado ao pântano artificial (constructed
wetland). Um pântano artificial é um filtro de plantas, cujo
funcionamento baseia-se em modelos naturais e os quais
purificam as águas residuais de forma eficaz e diretamente no local de origem das águas residuais. O efluente do
pântano artificial será conectado a um tanque de armazenamento de água, juntamente com a água da chuva
coletada do local. Essa água purificada será reutilizada
nos banheiros da escola. As pias e os chuveiros dos banheiros receberão água potável da rede municipal. A água
reciclada também será usada para regar as hortaliças no
jardim recém-criado da escola. A água purificada que não
for utilizada para essas finalidades será escoada para a
Baía de Guanabara.

do Rio de Janeiro, criando um grande potencial de utilizar
a tecnologia em escala maior.

OBJETIVOS

O ACWS aborda diretamente dois dos problemas mais
urgentes das metrópoles que crescem rapidamente no
Brasil: escassez de água e falta de saneamento básico.
Os projetos que fazem parte do ACWS adaptarão os sistemas hídricos decentralizados às condições brasileiras, e
desenvolverão os aspectos técnicos e financeiros para a
implementação em larga escala desses sistemas no contexto dos Jogos Olímpicos que serão realizados em 2016.
Os agentes que participaram do planejamento no Rio de
Janeiro, prefeitura, representantes do governo e organizações não governamentais estão receptivos às novas
abordagens que tratarão da gestão hídrica de forma gradual e integrada, e que contarão com a participação dos
usuários finais. Com isso, é muito provável que o piloto
proposto obtenha êxito.
* (Mais informações no ANEXO)

O piloto será um ‘mostruário’ da tecnologia inovadora
e integrada do SISTEMA HÍDRICO ÁGUA CARIOCA
(ACWS). Além disso, cada elemento do sistema será visível e compreensível para que possa funcionar como uma
“aula ao vivo” e um Modelo educacional de tamanho
natural para as crianças e visitantes para que entendam
e propaguem o uso sustentável dos preciosos recursos
hídricos. O piloto também amplia a biodiversidade interna da cidade e mostra a capacidade da natureza em regenerar-se positivamente, transformando as áreas públicas. Esse modelo exato de um sistema hídrico integrado
pode ser replicado para outras escolas CIEP do estado

Outros resultados do projeto são, além das melhorias
nesta escola em particular, um valioso conhecimento
técnico e profissional em estratégias de implementação. Os possíveis mercados para esses sistemas no Brasil são amplos. Há vários assentamentos suburbanos e
remotos que sofrem com a má qualidade da água. Nos
próximos 20 anos, o governo brasileiro investirá aproximadamente 155 bilhões de euros no Plano Nacional de
Saneamento Básico (PLANSAB). Uma grande parte dessa
quantia será alocada na melhoria das áreas informais que
enfrentam dificuldades que não podem ser resolvidas
de forma eficiente com as tecnologias convencionais. A
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Ooze já fez contato com possíveis parceiros brasileiros,
os quais fizeram fortes recomendações para prosseguir
com esse projeto em particular e implementar a tecnologia ACWS. Os parceiros brasileiros veem o projeto como
um modelo exemplar para demonstrar seu compromisso
com estratégias sustentáveis que melhoram as condições ambientais, especificamente no contexto dos Jogos
Olímpicos em 2016.
Além dos vários problemas mencionados acima e outros,
como ecologia, construção e custos, o piloto irá:
•

•

•

Proposta de programa
150.

 everter a poluição ambiental e a degradação do
R
rio - A cidade do Rio de Janeiro está ciente e tem
a necessidade de reverter os danos causados pelo
despejo de águas residuais não tratadas nos rios,
na Baía de Guanabara e no oceano. Um piloto de
sucesso poderia levar a uma ampliação do ACWS a
ser implementado para até 11 milhões de pessoas
em potencial. Um primeiro cálculo indica que pelo
menos 1,3 milhões de pessoas poderiam se beneficiar de uma ampliação inicial.
Promover uma consciência sustentável - Atual
mente, a cidade do Rio de Janeiro trabalha com uma
campanha para aumentar a conscientização pública
sobre o descarte de lixo e a poluição. Os pilotos
do ACWS serão uma prova viva de que é possível
reverter os danos causados pela poluição de forma
significativa, local e reconhecível.
Apresentar sinais positivos - A instalação dos pilotos do ACWS na favela da Maré está alinhada com
a tendência dos governos municipal e estadual do

•

•

•
•

Rio em ocupar essas áreas com projetos sociais, culturais e educacionais, mudando radicalmente sua
forma de utilização atual.
Trocar experiências - O piloto do ACWS trará um
projeto internacional e uma ideia testada para uma
“nova área”, a qual o governo do Rio de Janeiro está
ansioso para transformar.
Trazer visibilidade - A abertura e a localização do
ACWS na Maré trará visibilidade internacional ao
Rio de Janeiro, sobretudo, ao projeto de pacificação
(UPP). Trata-se de um programa positivo para a comunidade local e outros países.
Promover a inclusão social.
Apresentar sugestões de outros locais onde o projeto poderá ser aplicado.

BENEFICIADOS
O município do Rio de Janeiro
A exposição da mídia, por causa da proximidade dos
Jogos Olímpicos, aumentou a pressão para resolver os
problemas de gestão de água e ajudou o município do
Rio de Janeiro a concordar em participar deste projeto.
A prefeitura reconheceu a necessidade de ter sistemas
alternativos de tratamento de esgoto instalados nas proximidades das áreas informais da cidade.
Os resultados desse projeto criarão uma imagem de competência institucional das autoridades de planejamento
ao abordar problemas nas áreas menos privilegiadas. O
sistema proposto pode mostrar sua versatilidade aos
agentes locais e regionais que tomam as decisões, como
INEA (Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio
de Janeiro), CEDAE (Companhia Estadual de Águas e Esgotos), Comitê da Baía de Guanabara, PSAM (Programa
de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da
Baia de Guanabara) e Prefeitura de Niterói. Isso criará um
comprometimento favorável dos órgãos públicos, administrações e agentes não governamentais que são essenciais para a propagação desses sistemas.
“Salas de aula ao vivo”: população de áreas informais
Como a experiência pode melhorar ainda mais o desenvolvimento? Uma vez implementada, essa instalação será
usada como uma ferramenta para interagir com os moradores sobre questões de gestão de recursos hídricos,
conscientização sobre o uso da água e como reverter as
condições atuais. Isso representará uma abordagem al-

ternativa e radicalmente diferente. Ver o sistema de tratamento de esgoto cria uma experiência real e divertida
para os moradores e os alunos da escola. Encorajar a imaginação, participar de debates produtivos e permitir que
os cidadãos participem ativamente de suas condições de
vida. Implementar essa abordagem não convencional é
crucial para superar as barreiras institucionais que impedem a adoção de procedimentos mais eficazes na gestão
de recursos hídricos.
Empresas holandesas
Esse projeto tem o potencial de fortalecer os conhecimentos técnicos das empresas holandesas na área que
combina saneamento decentralizado e planejamento
urbano em regiões informais, para que possam expandir
futuramente no setor de tratamento de águas residuais,
combinado com arquitetura e urbanismo. Além disso, o
projeto acrescenta uma nova perspectiva a um dos principais temas do “Innovatiecontract Watertechnologie”
(TOPSECTOR WATER). Entre os pontos centrais estão a
produção de água potável e o tratamento avançado de
água de esgoto no longo prazo. As recomendações da
principal equipe holandesa também conectarão os projetos concretos às metas socioeconômicas, colaborações
interdisciplinares e impactos na natureza em decorrência
de construções. Abordar todas essas questões e combiná-las às experiências urbanas e arquitetônicas mostrarão
um novo ângulo dos conhecimentos técnicos holandeses
com relação aos sistemas de gestão de recursos hídricos
de pequena escala e design inovador para espaços públicos no Brasil.
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PILOTO: ETAPAS CONCRETAS
Um pântano artificial (constructed wetland) de fluxo vertical para uma escola pública no bairro da Maré.
O sistema de infraestrutura de abastecimento de água
para a escola consistirá nos seguintes elementos:
•
Conexões das tubulações com 10 banheiros usados
por aproximadamente 900 crianças
•
Um tanque séptico de 10 m3 e um poço para a bomba
•	300 m2 de pântanos artificiais (constructed wetlands)
•
Um armazenamento de efluentes de 20 m3
•	Canos de descarga para o canal local
•	Um sistema de coleta de água da chuva em uma
área de aproximadamente 90 m3
•	Um tanque de armazenamento de água da chuva
de 10 m3
•	Um pequeno jardim e uma área de aprendizado
e recreação
•	Um sistema solar para alimentar as bombas

PLANO DE ATIVIDADES
Fase 1 - Preparação, reuniões com os funcionários da
escola e membros da comunidade local
O primeiro estágio envolve o entendimento e o estudo
do sistema de abastecimento de água e as necessidades
da escola. Os espaços físicos e sociais são inspecionados
e mapeados, a utilização e o comportamento precisos em
relação ao uso da água são documentados; o ACWS é
apresentado e aprovado pelos diretores da escola;
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Fase 2 - Design
A segunda fase envolve o desenvolvimento da visão e o
estabelecimento de parcerias para realizar o projeto.
Resultados: a) Uma proposta detalhada do sistema ACWS
com base em uma pesquisa aprofundada com a aprovação de todos os participantes locais. b) Identificação dos
materiais de construção e métodos locais, e uma estimativa detalhada dos custos.
Fase 3 - Pré-construção
O terceiro estágio envolve a criação de uma planta do
projeto, incluindo planos, códigos e estruturas que definirão ainda mais o desenvolvimento da forma de construção. O foco é converter projetos em aprovações.
Resultados: a) Documentos técnicos completos e detalhados da construção. b) As autorizações são obtidas das
autoridades municipais e de saneamento. c) Formação
de uma equipe de construtores e gerentes de projetos
locais.
Fase 4 - Construção
Esse estágio consiste na entrega do formulário de construção, coordenação de pacotes diferentes para educar e
equipar os moradores com conhecimento para manter o
ACWS, e para definir um programa de conscientização e
de treinamentos.
Resultados: a) Os construtores e operários são contratados. b) O sistema piloto do ACWS é concluído. c) O
ACWS é testado. c) Os efluentes são testados e os resultados são aprovados.

Fase 5 - Divulgação
O estágio final inclui a estratégia de comunicação, implementações e pesquisa pós-ocupação.
Resultados: a) Organização de uma conferência para divulgar o conhecimento sobre o ACWS. b) Apresentar à prefeitura uma proposta para ampliar o ACWS para outras áreas.
Elemento do projeto

Estimativa de custos

Tempo

Fase 1: Estudo de viabilidade
Viagens, acomodação e outras despesas

€ 42.900,00
€ 16.920,00

1 mês após o início

Fase 2: Pré-construção: taxas do projeto técnico
Viagens, acomodação e outras despesas

€ 46.800,00
€ 12.220,00

3 meses após o início

Fase 3: Construção
Taxas de planejamento e da preparação das licitações
Viagens, acomodações e despesas

€ 47.400,00
€ 11.570,00

Fase 4: Construção do sistema de abastecimento de água da escola Hélio
Smidt CIEP
Taxas administrativas:
Materiais - sistema de abastecimento de água CIEP
Mão de obra de construção - sistema de abastecimento de água CIEP
Mão de obra de construção - jardim CIEP
Viagens, acomodações e despesas

€ 42.300,00
€ 108.550,00
€ 148.400,00
€ 5.460,00
€ 12.220,00

Fase 5: Divulgação do sistema de abastecimento de água para outros
CIEPS, manutenção

€ 32.300,00
€ 23.970,00

Total

€ 553.990,00

4 meses após o início

7 meses após o início

11 meses após o início
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Tecnologia inovadora utilizando pântanos artificiais
(constructed wetlands)
Trata-se de dispositivos de limpeza biológicos, decentralizados, autossustentáveis e de baixo custo, os quais
são alternativas eficazes e comprovadas para estações
de tratamento de águas residuais de médio porte. Esses
sistemas têm diversas vantagens em relação aos sistemas convencionais. Eles têm uma natureza decentralizada com pequenas unidades que limpam o esgoto de um
conjunto de prédios. Os pântanos artificiais minimizam
os altos custos dos volumosos transportes de água e esgoto. Esses sistemas dispensam estações de tratamento
de esgoto custosas e de grande escala, as quais requerem uma rede de tubulações bem desenvolvida. Eles são
baratos e rápidos e fáceis de instalar. A manutenção é
simples e não requer mão de obra altamente qualificada
ou infraestrutura sofisticada. Seu impacto nas comunidades e adjacências é significativo, sobretudo em áreas
de baixa renda que sofrem com problemas de gestão de
recursos hídricos e esgoto. A perspectiva é que os benefícios motivarão os moradores a defenderem e manterem
os Pântanos Artificiais.
A Ooze Architects tem uma experiência significativa no
desenvolvimento e implementação de sistemas de tratamento de água na Europa. Por meio de cooperações,
desenvolvemos um ‘know-how’ exclusivo que combina
conhecimento técnico na gestão de águas residuais e
pluviais, planejamento urbano criativo e experiência com
estratégias de implementação que atendam a ambientes
socioculturais variados.
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Ampliação: próximos passos
Por meio da compreensão e percepção adquiridas com
esse projeto, a equipe tem confiança em aplicar seus conhecimentos com êxito em situações que requerem urgência e máxima flexibilidade e adaptabilidade. Após várias visitas feitas ao Rio, a Ooze Architects desenvolveu
uma valiosa rede de contatos e suporte no Brasil. Nos
últimos dois anos eles receberam um feedback positivo
nas discussões e reuniões com as prefeituras, organizações ambientais e o mais importante, das próprias comunidades com relação à possibilidade de implementar essas tecnologias. Durante a realização do projeto, a Ooze
assumirá um conjunto de etapas para desenvolver outros
mercados em potencial.

ANEXO
PERFIS DAS EMPRESAS
Conhecimento técnico
A Ooze Architects vem estudando a possibilidade de implantar sistemas de água naturais e até mesmo autossuficientes, através de diversos trabalhos realizados em
diferentes cenários geográficos e sociais na Europa desde
2009. O projeto do SISTEMA HÍDRICO ÁGUA CARIOCA
(ACWS), incluindo todas as percepções acima mencionadas, aumenta o conhecimento técnico no campo de
estratégias integradas para uma gestão urbana decentralizada de tratamento de águas residuais. Nossos conhecimentos combinarão os aspectos (1) técnicos, (2) espaciais

e (3) sociais em uma única visão holística. Isso nos permitirá prestar serviços de consultoria altamente relevante
e necessária às prefeituras ou agências governamentais
que estão envolvidas com a questão específica de saneamento e planejamento urbano.
Embora haja muitos especialistas em aspectos distintos dos sistemas hídricos e das regiões, poucos se especializaram em abordagens integradas. É por isso que
os parceiros brasileiros que aprovam a iniciativa tomada
pelo consórcio holandês apoiam esse ponto. O projeto
também tem o apoio de outras organizações que demonstraram seu interesse, como o Fundo Brasileiro para
a Biodiversidade (FUNBIO) e a prefeitura de Niterói. O
comprometimento dos parceiros brasileiros garante ao
consórcio holandês que, através da realização do projeto,
será possível abrir portas para grandes oportunidades de
negócios, assim que os pilotos forem apresentados e demonstrarem um ótimo desempenho.

humana a uma estratégia urbana holística.
Nós empregamos uma abordagem voltada ao projeto
para obter desenvolvimentos urbanos resilientes, e somos especializados nos seguintes campos:

Ooze Architects
De microescala a mudanças urbanas   A Ooze Architects
é uma empresa internacional que opera no campo da
arquitetura e urbanismo e é especializada no desenvolvimento de projetos urbanos que integram soluções
inovadoras nas áreas social, ecológica e tecnológica em
determinadas regiões e em grande escala nas cidades.
Nossa empresa combina um entendimento elaborado
dos processos naturais e ecológicos com conhecimento
técnico e profunda compreensão do comportamento sociocultural dos usuários de ambientes construídos artificialmente. Os processos cíclicos encontrados na natureza
formam a base de cada intervenção e integram a escala

•

•

•

•

•

 onhecimento técnico de projetos e avaliação dos
C
impactos visuais: a habilidade de antecipar as implicações que os projetos de infraestrutura geram
em contextos espacial, social e cultural. Nossa abordagem visa melhorar a aceitação local atenuando o
impacto no entorno do projeto e integrando-o ao
seu respectivo ambiente urbano.
Conhecimento técnico sobre o funcionamento,
viabilidade e implementação de sistemas com um
foco no tratamento de água, captação de águas pluviais e reciclagem que reduz a poluição, minimiza o
impacto da construção e da operação. Nossos projetos sempre visam melhorar a qualidade de vida e
dos espaços públicos.
Experiência com comunicação ao apresentar soluções de formas que sejam compreensivas e persuasivas.
Conhecimento técnico de processos de colaboração e participação garantindo que a proposta seja
bem-recebida e que os usuários tenham controle e
se sintam capacitados. Dessa forma, os investimentos em tempo e recursos não são desperdiçados.
Conhecimento local: durante dois anos, nós realizamos um estudo minucioso sobre o gerenciamento
de abastecimento de água e de águas residuais no
Rio de Janeiro. Várias visitas resultaram em um conhecimento essencial dos problemas ambientais e
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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•

no entendimento social e político da situação atual.
Rede local: durante essas viagens ao Rio de Janeiro,
construímos uma extensa rede de parceiros locais
com conhecimentos técnicos e com poder para tomar decisões políticas. Essa rede nos fornece um
inestimável apoio no Brasil.

A Ooze Architects tem uma experiência significativa no
desenvolvimento e implementação de pântanos artificiais
(constructed wetlands) na Europa. Gerenciamos e executamos esses sistemas em diferentes contextos que variam
de aplicações nas esferas pós-industrial a urbana e pública. Dentre as implementações, destacamos “Entre as
Águas”, um sistema de purificação de água de ciclo fechado que trata o esgoto e torna a água potável, uma visão
urbana sustentável da Região de Ruhr e, mais recentemente, o clube “King’s Cross Pond Club”, a primeira piscina pública de água natural do Reino Unido, localizada no
coração de Londres que foi inaugurada em maio de 2015.
A principal equipe do Sistema Hídrico Água Carioca
(ACWS) terá as seguintes participações:
Eva Pfannes, Doutora em Engenharia, Bacharel em Arquitetura, Diretora e Gerente de Projetos
Sylvain Hartenberg, ENSAIS, Mestrado em Arquitetura,
Diretora de Design
Mario Campanella, Mestrado em Engenharia, Coordenador de Projetos, atua no Brasil e na Holanda
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PARCEIROS BRASILEIROS
Instituto Pereira Passos
O Instituto Pereira Passos é responsável por produzir dados e conhecimentos sobre a cidade para dar apoio às
questões de gestão pública. É um centro de pesquisas,
planejamento e projetos estratégicos da prefeitura do Rio
de Janeiro com aproximadamente 100 funcionários. O
instituto também coordena as Unidades de Polícia Pacificadora Sociais (UPPs Sociais), a estratégia da prefeitura
do Rio de Janeiro para promover uma integração urbana,
social e econômica das áreas da cidade que se beneficiam
das UPPs. O Conselho Estratégico de Informações da Cidade é um órgão do Instituto Pereira Passos e um elo de
ligação entre a academia e o setor público.
Secretaria Municipal da Habitação
A Secretaria Municipal da Habitação (SMH) opera na
urbanização e regularização das favelas e dos assentamentos, ao mesmo tempo que promove a construção de
habitações em áreas dotadas de infraestrutura, visando
atender principalmente a população de baixa renda. Sua
missão é garantir acesso a moradias com um apoio jurídico à população urbana de baixa renda, como um direito
social básico. Isso é feito com um foco na inclusão social
e respeito pelo meio ambiente, um processo integrado de
planejamento urbano e com a participação da sociedade.
A Secretaria Municipal da Habitação é responsável pela
coordenação, planejamento e gestão de projetos e dos
trabalhos nas favelas.

Redes da Maré
As Redes de Desenvolvimento da Maré (“Redes”) são
uma organização não governamental (ONG) que promove o desenvolvimento sustentável. As Redes consistem
em uma rede de agentes que trabalham para promover
a transformação estrutural de um grupo de comunidades de favelas chamado Maré. Por meio de projetos e
pesquisas, as Redes lutam contra as desigualdades socioeconômicas características do Rio de Janeiro e produzem informações sobre as comunidades de baixa renda.
As Redes foram fundadas para criar uma alternativa que
combina mobilização social com pesquisa e propostas
para melhorar a qualidade de vida nas comunidades da
Maré. Com base nessa premissa, as Redes fortalecem o
potencial profissional e intelectual da Maré, ao mesmo
tempo que prepara o caminho para um desenvolvimento
verdadeiramente sustentável. (www.redesdamare.org.br)

Cooperação
O objetivo dos parceiros holandeses e brasileiros é empregar uma abordagem multidisciplinar para a implementação de sistemas de tratamento de água e de reciclagem
que reduzam a poluição e melhorem a qualidade de vida
e dos espaços públicos.
Os parceiros brasileiros compartilham um interesse na
melhoria das condições socioambientais nas adjacências
do Rio de Janeiro. Eles reconhecem o potencial do tratamento de águas residuais de forma decentralizada e do
reuso, conforme proposto nesse piloto, e concordaram
em apoiar com seus respectivos conhecimentos técnicos
e experiências. A cooperação entre os parceiros holandeses e brasileiros fortalece as redes profissionais e sociais existentes. Após várias visitas feitas ao Rio, a Ooze
Architects desenvolveu uma valiosa rede de contatos e
suporte no Brasil. Nos últimos dois anos eles receberam
um feedback positivo nas discussões e reuniões com as
prefeituras, organizações ambientais e o mais importante, das próprias comunidades com relação à possibilidade
de implementar essas tecnologias. A cooperação entre
parceiros de diferentes países é aprimorada com a participação do engenheiro brasileiro Mario Campanella no
escritório da Ooze Architects.

Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
157.

12.
PROJETO
TIJUCA-RIO CARIOCA
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INTRODUÇÃO
O projeto Tijuca-Rio Carioca foi iniciado em março de
2015 durante uma visita à nascente do Rio Carioca na
floresta da Tijuca no Rio de Janeiro. Yvon Wolthuis, da
ISI (Investments in sustainable innovations) foi designada
para um trabalho para a WWF-Brasil conduzindo um grupo de pessoas ao longo do curso do rio, por comunidades
locais e antigas áreas de retenção de águas. As possibilidades de realizar um projeto sustentável de gerenciamento de recursos hídricos foram discutidas no próprio
local e, subsequentemente, a ISI convidou e envolveu várias organizações brasileiras e holandesas para realizarem
um estudo de viabilidade e um projeto-piloto para essas
comunidades, ao longo do emblemático Rio Carioca, cujo
nome é o gentílico daqueles nascidos na cidade do Rio
de Janeiro. Este estudo, do projeto Tijuca-Rio Carioca,
aborda o desenvolvimento de uma estratégia sustentável
para integrar o ciclo hídrico natural ao ambiente urbano,
incluindo aspectos como prevenção de enchentes, retenção, coleta e fornecimento de água, tratamento natural
de esgoto, conservação ambiental e instalações de lazer.
O projeto será realizado pela Ooze Architects e Arcadis
em estreita cooperação com as comunidades locais, a direção do Parque Nacional da Tijuca, o concessionário e
a WWF-Brasil. O projeto, localizado no entorno da atração turística mais movimentada do estado, poderá ser de
grande interesse de todas as partes envolvidas e, portanto, será muito bem-vindo. A Floresta da Tijuca tem
30 cachoeiras, alimentadas por rios que posteriormente
fornecerão água potável, e centenas de espécies de plantas e animais, muitas das quais são exclusivas do delicado

ecossistema da Mata Atlântica. Para a WWF-Brasil, um
projeto como esse seria significativamente importante
para as metas de conservação estabelecidas, e será de
grande valia para o currículo do parque. Se tudo correr
de acordo com o planejado, será a primeira referência de
conservação de seu tipo a ser replicada em outras áreas.

Escopo
O projeto TIJUCA-RIO CARIOCA tem como objetivo implementar um ciclo hidrológico sustentável em um ambiente urbano, incluindo todos os seguintes aspectos:
melhorar o abastecimento, gestão e utilização adequada
da água potável disponível (incluindo coleta de água da
chuva); saneamento, incluindo melhor coleta de águas
residuais e tratamento local de águas residuais utilizando ecossistemas artificiais (constructed wetlands); escoamento de águas pluviais, restauração das áreas ecológicas
e dos rios; todos esses aspectos contribuirão com a redução dos impactos ambientais negativos. Um resultado
ambiental positivo, através de gestão integral da quantidade de água disponível, permitindo a retenção de água,
facilitando o reuso da água e o descarte de água limpa,
terá um impacto significativo tanto no meio ambiente,
como para as pessoas que vivem ao longo do rio que
dependem de sua água para as necessidades do dia a dia.
O objetivo do projeto TIJUCA-RIO CARIOCA é implementar esta gestão hídrica sustentável em uma estreita cooperação com as três comunidades. Com essa abordagem holística, os parceiros poderão criar um ambiente sustentável
resiliente ao clima, assegurando o acesso a uma água segura, disponibilidade de água em tempos de escassez e seguIniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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rança da água durante os picos. Para uma implementação
bem-sucedida, é preciso ter uma estreita cooperação com
a comunidade local. A WWF-Brasil está muito satisfeita em
apoiar esse projeto. O Rio Carioca tem sua nascente dentro
do Parque Nacional da Tijuca que fica no município do Rio
de Janeiro. A bacia hidrográfica é alimentada por nascentes naturais e mantida com água da chuva. O Rio Carioca
segue a jusante até a cidade e se torna subterrâneo, finalmente desembocando na Baía de Guanabara. As águas do
Rio Carioca são usadas por várias comunidades próximas à
sua nascente e as águas residuais não são tratadas antes de
serem lançadas de volta no curso normal do rio. As primeiras comunidades a utilizarem as águas do Rio Carioca são
Cerro-Corá, Guararapes e Vila Cândido. Seus 2.800 moradores vivem literalmente às ‘portas’ do Parque Nacional da
Tijuca, o qual tem uma área de 32 km2. É a maior floresta
urbana do mundo e umas das últimas áreas remanescentes
da Mata Atlântica na costa sudeste do Brasil. O parque é
um oásis na cidade e todos os anos atrai aproximadamente 3 milhões de pessoas que visitam a famosa estátua do
Cristo Redentor que fica na parte alta da cidade. O Parque
Nacional da Tijuca tem sido administrado de maneira sustentável pela WWF-Brasil por várias décadas e recebeu o
status oficial de Área Natural Protegida. Normalmente, os
visitantes da estátua do Cristo Redentor precisam esperar
em filas por muito tempo, e uma parada adicional atrativa
seria um grande benefício para todos, principalmente se
puderem ser combinados aspectos educacionais e turísticos e um ciclo hidrológico holístico efetivo. Há muitos anos,
as comunidades acima mencionadas estão conectadas de
forma muito próxima à administração do parque por meio
de oportunidades de emprego, como reflorestamento.
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Visando avançar com esse projeto desafiador e atraente,
os parceiros sugerem executar um estudo de viabilidade
para avaliar como esse sistema poderia contribuir para
resolver os problemas hídricos deste pequeno grupo de
três favelas próximas à nascente do Rio Carioca e, dessa forma, estabelecer um exemplo de como a poluição
pode ser abordada na nascente e assim, limpar a Baía de
Guanabara.
Durante o estudo de viabilidade, os seguintes aspectos
serão analisados para verificar como eles poderão contribuir para um sistema hídrico sustentável e resiliente:
•
Possibilidades de abastecimento de água - Serão
investigados a coleta e o armazenamento de água
da chuva, abastecimento de rios locais e os aspectos da reciclagem da água.
•
Saneamento - Serão avaliados a coleta local e
decentralizada de água e o sistema de tratamento utilizando ecossistemas artificiais (constructed
wetlands) nas comunidades. Esses ecossistemas
artificiais são sistemas naturais de purificação de
água que utilizam plantas como filtros. Com a implementação de ecossistemas artificiais, o transtorno
do odor e a poluição ambiental do rio serão diretamente atenuados, a qualidade de vida e os espaços
públicos nas comunidades serão melhorados; esses
sistemas têm inúmeras vantagens em relação às estações convencionais de tratamento de esgoto e de
águas residuais, sobretudo em áreas que não estão
conectadas a nenhuma rede de coleta.
•
Reservatórios de água - Criar sistemas de retenção
de água em reservatórios de água, e utilizar os reser-

•

•

•

vatórios existentes próximos à nascente, assegurarão
a disponibilidade de água em tempos de escassez.
Turismo e educação relacionados aos recursos hídricos - Desenvolver as áreas de reservatórios existentes
com objetivos educacionais, turísticos e de recreação
para comunicar o valor ecológico da área e o trabalho do ciclo hidrológico. Isso levará a uma consciência
sustentável e conscientização sobre o uso da água, e
poderá gerar novos rendimentos para os locais;
Escoamento de águas pluviais, restauração do rio
e ecologia - Implementar áreas de restauração hídrica e melhorar o sistema natural do rio e a qualidade ecológica das margens, criarão um sistema
hídrico resiliente para evitar inundações em situações críticas de escoamento e melhorar a qualidade
ecológica do rio.
Instalações para impedir que resíduos sólidos sejam despejados no Rio Carioca - Sobretudo antes
que eles alcancem o subsolo entre o Largo do Boticário no Cosme Velho e a Praia do Flamengo.

Com um estudo de viabilidade integrado, a equipe poderá
obter uma melhor compreensão do sistema hidrológico e
das necessidades da área para determinar as medidas e
desenvolvimentos cabíveis.
O projeto-piloto integrará um exemplo de tratamento de
águas e sistemas de reuso dentro deste contexto geográfico,
espacial e ecológico especificamente. O projeto dará início
a uma reconstrução física desta região. Um fator crucial do
projeto é a participação dos moradores, a qual permite aos
usuários ter controle de suas condições de vida. Durante
todos os estágios da implementação, as comunidades locais

"Salvar o nosso planeta, tirar as pessoas
da pobreza, proporcionar crescimento
econômico... Uma luta de todos.
Precisamos conectar os pontos entre as
mudanças climáticas, escassez de água,
falta de energia, saúde global, segurança
alimentar e capacitação das mulheres para
o mercado de trabalho As soluções de
um problema precisam ser as soluções de
todos os problemas."
- Ban Ki-moon
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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se familiarizarão com o conceito e seu funcionamento técnico, de modo que cada fase seja iniciada de comum acordo.
As autoridades brasileiras responsáveis pelo planejamento
e organizações não governamentais complementarão a formação da anuência. A equipe terá o apoio local da WWF.
Para comprovar seu funcionamento e tornar o projeto amplamente aceito, será necessário o desenvolvimento de um
piloto bem projetado sob condições tropicais. Isso fornecerá conhecimento técnico e confiança, e será um instrumento de mídia eficaz neste momento crucial de elevada
conscientização a caminho dos Jogos Olímpicos de 2016.

Jogos Olímpicos em 2016. Para os moradores das favelas,
o projeto trará uma melhora na qualidade de vida da região e proporcionará um melhor acesso à água limpa e ao
saneamento, e reduzirá a contaminação. Permitir o envolvimento dos moradores locais promoverá uma consciência
sustentável e conscientização sobre o uso da água, e poderá ser um exemplo para a região.

Os resultados do projeto serão, além das melhorias no padrão de vida das comunidades, um valioso conhecimento
técnico e profissional em estratégias de implementação
para ecossistemas artificiais (constructed wetlands) em regiões que apresentam mais desafios. Os possíveis mercados para esses sistemas no Brasil são amplos. Existem vários assentamentos suburbanos e remotos que sofrem com
a baixa qualidade da água. O governo brasileiro reconhece
esses problemas. Nos próximos 20 anos ele investirá até
155 bilhões de euros no Plano Nacional de Saneamento
Básico (PLANSAB), uma grande parte da qual será alocada
para melhorias de regiões informais. Esses lugares apresentam dificuldades que não podem ser resolvidas com o
conhecimento local atual. O consórcio holandês que encaminhou esta proposta já fez contato com possíveis parceiros brasileiros, os quais deram fortes recomendações para
prosseguir com o projeto. Os parceiros brasileiros veem o
projeto como um modelo exemplar para demonstrar seu
compromisso com estratégias sustentáveis que melhoram
as condições ambientais, especificamente no contexto dos

O objetivo do projeto TIJUCA-ÁGUA CARIOCA é, juntamente com as comunidades locais, estabelecer com
sucesso um sistema hídrico sustentável. Nossa proposta
envolve uma abordagem holística, levando-se em consideração todos os aspectos hídricos, desde o abastecimento de água, saneamento, escoamento de águas pluviais, ecologia e restauração do rio.

A SOLUÇÃO PROPOSTA E SUA
ABORDAGEM PASSO A PASSO

Fase 1 - Estudo de viabilidade, plano mestre e parcerias
O primeiro estágio envolve entender e estudar o sistema
hídrico e as necessidades das comunidades. O espaço
físico e social é avaliado e mapeado; o uso preciso e o
comportamento relacionado ao uso da água são documentados; o Sistema Hídrico Água Carioca (ACWS) é
apresentado e aprovado pela comunidade local em várias
reuniões comunitárias. A segunda parte da primeira fase
é desenvolver a visão e estabelecer as parcerias para realizar o projeto. Juntamente com a WWF, autoridades e
a comunidade local, será criada uma visão com base em
acordos coletivos.

Resultado: com base na pesquisa, é feita uma proposta detalhada do sistema ACWS; todos os participantes
locais dão sua aprovação; materiais e métodos de construção locais são identificados; com base no orçamento,
é feita uma estimativa de custos detalhada.

Fase 2 - Pré-construção (Conversão)
O segundo estágio envolve a criação de uma planta do
projeto, incluindo planos, códigos e estruturas que definirão ainda mais o desenvolvimento da forma de construção. O foco é converter projetos em aprovações.
Resultado: os documentos técnicos detalhados da construção são concluídos; são obtidas autorizações dos órgãos de saneamento e municipais; escolhe-se uma equipe
de trabalhadores e o gerente do projeto local.
Fase 3 - Construção (Entrega)
Este estágio consiste na entrega da forma de construção e da coordenação dos diferentes pacotes. Educar e
equipar os moradores com o conhecimento para manter
a conscientização do ACWS, e estabelecer um programa
de treinamento.
Resultado: os construtores e operários são contratados;
o sistema piloto do ACWS é concluído; os testes de operação do ACWS são realizados com êxito; o efluente é
testado e os resultados são aprovados.
Fase 4 - Divulgação (Entrega)
O estágio final inclui a estratégia de comunicação, implementações e pesquisa pós-ocupação.
Resultado: é organizada uma conferência para divulgar o
conhecimento sobre o ACWS; uma proposta em escala

maior para outras regiões é apresentada às prefeituras.

Potencial de comercialização
A Ooze Architects e Arcadis vêem o Sistema Hídrico
Água Carioca (ACWS) como uma forma de introduzir
seus conhecimentos técnicos e profissionais ao mercado
brasileiro. O governo brasileiro investirá € 155 bilhões
em saneamento entre 2013 e 2033. Um programa adicional, denominado ‘Rio+Limpo’, visa alcançar um índice
de 80% de limpeza e coleta de esgoto nos próximos 10
anos. Esse programa recebe € 35-50 milhões por ano do
Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM). Além disso, o Fundo Estadual
de Recursos Hídricos (FUNDRHI) destina € 10 milhões
por ano ao “Programa estratégico de coleta e tratamento
de esgoto”. Os clientes em potencial são as prefeituras
que receberão os fundos dos órgãos acima mencionados
após a aprovação dos planos formais de saneamento. Embora haja muitos especialistas em aspectos distintos dos
sistemas hídricos e das regiões, poucos se especializaram
em abordagens integradas. É por isso que os parceiros
brasileiros que aprovam a iniciativa tomada pelo consórcio holandês apoiam esse ponto. O projeto também tem
o apoio de outras organizações que demonstraram seu
interesse, como o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
(FUNBIO) e a prefeitura de Niterói. O comprometimento
dos parceiros brasileiros garante ao consórcio holandês
que, através da realização do projeto, será possível abrir
portas para grandes oportunidades de negócios, assim
que o piloto demonstrar um ótimo desempenho e for
apresentado.
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CÁLCULO DOS CUSTOS E DO VALOR AGREGADO: ESTIMATIVA DE CUSTOS COMERCIAIS
A estimativa de custos do piloto de um ecossistema artificial (constructed wetland) para 10 domicílios é calculada e
demonstrada na tabela a seguir. O custo exato das medidas de retenção e abastecimento da água depende dos resultados do estudo de viabilidade e do plano mestre.
Elemento do projeto

Estimativa de custos

Tempo

Fase 1: estudo de viabilidade, plano mestre e parcerias, incluindo
viagens e acomodações

€ 140.000,-

3 meses após o início

Fase 2: Pré-construção (Conversão) de um sistema de abastecimento
de água para 10 domicílios:
• Projeto técnico
• Viagens, acomodações e despesas

€ 50.000,-

5 meses após o início

Fase 3: construção (Entrega)
medidas de retenção / abastecimento de água e outras

Depende das medidas

Depende das medidas.
Início após 3 meses

Fase 3: Construção (Entrega) do sistema de abastecimento de água
para 10 domicílios
• Taxas administrativas
• Materiais para o sistema de abastecimento de água para 10
domicílios
• Trabalho de construção do sistema de abastecimento de água para
10 domicílios
• Viagens, acomodações e despesas

Depende das medidas

Depende das medidas.
Início após 5 meses

Fase 4: Divulgação (Entrega) do sistema de abastecimento de água
para 10 domicílios

Depende das medidas

Depende das medidas.
Início após 7 meses

PROJETOS SEMELHANTES (HISTÓRIAS DE SUCESSO)
•
•
•
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Kings Cross Pond Club, Londres, Reino Unido
‘Entre as Águas’, Essen, Alemanha
Água Carioca: pesquisa, estratégia de implementação, propostas de projetos, documentário e exibição
no Studio-X, Rio de Janeiro

•
•
•

Cidade das Águas Xin Jin, China
Chun: uma combinação de Educação e Turismo
Plano Mestre de Uso

ANEXO
PERFIS DAS EMPRESAS
A WWF-Brasil é uma organização não
governamental dedicada à conservação da natureza visando harmonizar
as atividades humanas com a conservação da biodiversidade e promover
o uso racional dos recursos naturais
para o benefício dos cidadãos atuais
e as futuras gerações. A WWF-Brasil,
criada em 1996 e com sede em Brasília, desenvolve projetos em todo o país e faz parte da WWF, a maior rede independente de conservação da natureza, com operações
em mais de 100 países e o apoio de aproximadamente 5
milhões de pessoas, incluindo associados e voluntários.

De microescala a mudanças urbanas
A Ooze Architects é uma empresa internacional que
opera no campo da arquitetura e urbanismo e é especializada no desenvolvimento de projetos urbanos que
integram soluções inovadoras nas áreas social, ecológica e tecnológica em determinadas regiões e em grande
escala nas cidades. Nossa empresa combina um enten-

dimento elaborado dos processos naturais e ecológicos
com conhecimento técnico e profunda compreensão do
comportamento sociocultural dos usuários de ambientes
construídos artificialmente. Os processos cíclicos encontrados na natureza formam a base de cada intervenção
e integram a escala humana a uma estratégia urbana
holística. Nós empregamos uma abordagem voltada ao
projeto para obter desenvolvimentos urbanos resilientes,
e somos especializados nos seguintes campos:
•
Conhecimento técnico de projetos e avaliação dos
impactos visuais: a habilidade de antecipar as implicações que os projetos de infraestrutura geram em
contextos espacial, social e cultural. Nossa abordagem
visa melhorar a aceitação local atenuando o impacto no
entorno do projeto e integrando-o ao seu respectivo
ambiente urbano.
•
Conhecimento técnico sobre o funcionamento, viabilidade e implementação de sistemas com um foco no
tratamento de água, captação de águas pluviais e reciclagem que reduz a poluição, minimiza o impacto da construção e da operação. Nossos projetos sempre visam
melhorar a qualidade de vida e dos espaços públicos.
•	
Experiência com comunicação ao apresentar soluções
de formas que sejam compreensivas e persuasivas.
•	
Conhecimento técnico de processos de colaboração
e participação garantindo que a proposta seja bem-recebida e que os usuários tenham controle e se sintam
capacitados. Dessa forma, os investimentos em tempo
e recursos não são desperdiçados.
•	
Conhecimento local: durante dois anos, nós realizamos um estudo minucioso sobre o gerenciamento de
abastecimento de água e de águas residuais no Rio de
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Janeiro. Várias visitas resultaram em um conhecimento
essencial dos problemas ambientais e no entendimento social e político da situação atual.
•	
Rede local: durante essas viagens ao Rio de Janeiro,
construímos uma extensa rede de parceiros locais com
conhecimentos técnicos e com poder para tomar decisões políticas. Essa rede nos fornece um inestimável
apoio no Brasil.
A Ooze Architects tem uma experiência significativa no
desenvolvimento e implementação de ecossistemas artificiais (constructed wetlands) na Europa. Nós gerenciamos e executamos esses sistemas em diferentes contextos que variam de aplicações nas esferas pós-industrial a
urbana e pública. Dentre as implementações, destacamos
“Entre as Águas”, um sistema de purificação de água de
ciclo fechado que trata o esgoto e torna a água potável,
uma visão urbana sustentável da Região de Ruhr e, mais
recentemente, o clube “King’s Cross Pond Club”, a primeira piscina pública de água natural do Reino Unido,
localizada no coração de Londres que foi inaugurada em
maio de 2015

A ARCADIS é uma empresa internacional que presta serviços de consultoria, projetos, construções e de gerenciamento nos campos de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Construções. Nossos serviços são
Proposta de programa
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organizados nessas quatro principais linhas de atuação,
cada uma com sua própria área de apoio e estratégias.
Ao mesmo tempo, esses segmentos são naturalmente e
intrincadamente entrelaçados, inspirando-nos a trabalhar
com diferentes disciplinas e geografias para fornecer soluções excepcionais para questões complexas.
No decorrer do tempo, trabalhamos de forma diligente
para manter nossos principais valores, e temos como
prioridade nos questionarmos sobre quem desejamos ser
em termos de consultoria confiável, empregador e um
cidadão corporativo.
Com 28.000 pessoas em todo o mundo e faturamento
de € 3 bilhões, a empresa tem uma vasta rede internacional que é suportada por fortes posições estratégicas
nos mercados locais. Estamos entre as 10 maiores empresas de consultoria de gerenciamento e engenharia do
mundo. Nos posicionamos entre as 5 maiores na Europa,
Brasil e Chile. No mercado ambiental global, estamos entre as 3 maiores.
Nossa missão é melhorar a qualidade de vida em todo o
mundo criando lugares de distinção e fornecendo soluções sustentáveis que melhorem o meio ambiente natural
e construído. Com isso, produzimos um valor inestimável
para nossos clientes, funcionários e parceiros.
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13.
ESTAÇÃO SUSTENTÁVEL E MÓVEL
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS DA MARINA
DA GLÓRIA

Proposta de programa
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RESULTADOS EM CURTO PRAZO COM
UM ALTO NÍVEL DE DESEMPENHO
Escopo
A Marina da Glória está localizada na região oeste do Rio
de Janeiro na Baía de Guanabara. Em agosto de 2016,
as competições olímpicas de vela serão realizadas neste
local. Há muita preocupação com relação à qualidade da
água da marina e os riscos à saúde para os moradores e
atletas. Uma causa direta da baixa qualidade da água e
do mau odor é o efluente antropogênico não tratado que
deságua na marina devido a conexões ilegais e irregulares
nos sistemas pluviais e de esgoto. Isso causa contaminações patogênicas e riscos à saúde.
Se não for tomada nenhuma medida para interromper o
constante fluxo de efluentes na marina, ocorrerão os seguintes riscos:
•	A reputação da cidade do Rio de Janeiro e do Comitê
Olímpico serão afetados.
•
A saúde pública poderá ser afetada de forma significativa pela presença de micro-organismos patogênicos originários de esgoto não tratado.
•	A qualidade ruim da água, o mau odor e os resíduos causarão prejuízos econômicos à marina e seu
entorno, bem como perda de capital.

A solução proposta e sua abordagem passo a passo
Instalar uma estação móvel de tratamento de água antes
do despejo na marina, eliminará a poluição decorrente do
esgoto não tratado. O efluente do tratamento de águas

residuais ficará em conformidade com a normatização
padrão de qualidade de água. O impacto negativo na
qualidade da água será eliminado.
A estação de tratamento de água será projetada e construída pela ARCADIS. Durante o processo do projeto, levamos em consideração as condições locais e o tipo de
água residual.
A estação de tratamento de águas residuais baseia-se no
princípio RSB (Reator Sequencial em Batelada), no qual
as reações necessárias para a remoção dos constituintes
das águas residuais e a sedimentação do lodo ocorrem
subsequentemente em um único tanque. Este princípio
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ma consegue operar com uma entrada contínua de águas
residuais. Para grandes estações, dois RSBs em paralelo
podem proporcionar mais continuidade e uma flexibilidade ideal. Um pré-tratamento com telas de barreira e o
manuseio/armazenamento de lodo são apropriados para
condições específicas do local de instalação, usando soluções técnicas ‘prontas para uso’ simples e robustas.

requer menos equipamentos, tubulações e instrumentações que um sistema (contínuo) convencional, pois não
é necessário um tanque de sedimentação secundário ou
uma estação de retorno de lodo. O uso de equipamentos flutuantes, como por exemplo, misturador/aerador
flutuantes, proporciona um fácil acesso e manutenção.
Com um tanque de armazenamento a montante, o siste-
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Os tanques de RSB e de armazenamento são construídos
com aço corrugado ou lâminas compostas, diretamente
em placas ou em um piso de concreto. As placas corrugadas são facilmente montadas com parafusos e porcas
e subsequentemente envolvidas internamente com um
feltro para cobrir as laterais e a parte inferior. Diversas
soluções, como saídas cônicas e flanges, proporcionam
uma conexão impermeável para os canos de entrada e
de saída. A grande disponibilidade de várias dimensões
de tanques e de conexões permite o uso de um sistema
pré-fabricado que se adequa aos fluxos de volumes específicos do local de instalação.

Uma vez realizada a instalação do tanque, os equipamentos e instrumentações do processo são instalados, e a
tubulação de fornecimento das autoridades locais são
conectadas. Um contêiner com hardware pré-instalado
é posicionado entre os tanques. Em um local separado
dentro do contêiner, é instalado um computador que
fornece controle e interfaces do processo para os vários
processos. No topo do contêiner é colocada uma plataforma que permite uma fácil inspeção e manutenção dos
tanques. O resultado é uma solução sustentável de tratamento de águas residuais que utiliza processos robustos
e fáceis de controlar, e que torna o tratamento eficaz de
águas residuais altamente acessível às pequenas comunidades.

Opcional
A ARCADIS utiliza um fluido chamado BM500. Esse líquido é um bioestimulante. A dosagem do líquido nas águas
residuais tem um efeito positivo na composição da água
residual (veja a tabela abaixo). Opcionalmente, podemos
adicionar BM500 à água residual após a conclusão do
plano de tratamento para assegurar uma qualidade de
efluente ainda melhor.

A estação móvel de tratamento de águas residuais não é
uma solução em curto prazo. Com a utilização de materiais duráveis, esses sistemas podem ser usados por um
longo período de tempo. O sistema pode facilmente ser
modificado para receber novos recursos e dispositivos, e
até mesmo ser desmontado e movido para outro local.
Com a implementação da estação de tratamento de
águas residuais, a Marina da Glória não será mais contaminada com águas residuais. A estação de tratamento é
concebida da seguinte maneira:
•
Projeto
•	Construção (com base na composição das águas
residuais e no fluxo real)
•
Transporte
•
Realização
•
Início e treinamento (operacional)

Proposta/pontos exclusivos
•	Projeto baseado em componentes duráveis padronizados
•	Sem o uso de concreto, esse material é adequado
para ser utilizado em todos os tipos de áreas
•
Fácil de processar e realizar manutenção
•
Sistema removível e reutilizável
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Valor agregado:
Estimativa de custos e de valor agregado:
Variação de preços: de € 320.000,00 a € 435.000,00
(respectivamente com base em um fluxo de águas
residuais de 60 a 110 m3/dia).
Mão de obra da ARCADIS € 900,00 por dia, excluindo
custos com viagens e despesas diárias.
O valor não inclui qualquer providência ou alterações
dos sistemas pluvial e de esgoto existentes que se
conectam à estação de tratamento de águas residuais.
O valor também não inclui a adição de BM500.
Preços líquidos em Euro, sem impostos (VAT), frete e
taxas alfandegárias.
Condições de pagamento: 75% na confirmação do
pedido, 25% antes de iniciar as operações.
Prazo de entrega 10 a 12 semanas após o recebimento
do adiantamento do pagamento.
Prazo de instalação: 4 semanas com 6 operários locais.

TIPOS DE PROJETOS SEMELHANTES
(HISTÓRIAS DE SUCESSO)
•
•
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La Puerta Bussiness Center, Coral Estate, Curaçau
Satu Mare, Romênia

ANEXO
SOBRE - PERFIL DA EMPRESA
A ARCADIS é uma empresa internacional que presta serviços de consultoria, projetos, construções e de gerenciamento nos campos de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Construções. Nossos serviços são
organizados nessas quatro principais linhas de atuação,
cada uma com suas próprias áreas de apoio e estratégias.
Ao mesmo tempo, esses segmentos são naturalmente e
intrincadamente entrelaçados, inspirando-nos a trabalhar
com diferentes disciplinas e geografias para fornecer soluções excepcionais para questões complexas.

Com 28.000 pessoas em todo o mundo e faturamento
de € 3 bilhões, a empresa tem uma vasta rede internacional que é suportada por fortes posições estratégicas
nos mercados locais. Estamos entre as 10 maiores empresas de consultoria de gerenciamento e engenharia do
mundo. Nos posicionamos entre as 5 maiores na Europa,
Brasil e Chile. No mercado ambiental global, estamos entre as 3 maiores.
Nossa missão é melhorar a qualidade de vida em todo o
mundo criando lugares de distinção e fornecendo soluções sustentáveis que melhorem o meio ambiente natural e artificial. Com isso, produzimos um valor inestimável
para nossos clientes, funcionários e parceiros.

No decorrer do tempo, trabalhamos de forma diligente
para manter nossos principais valores, e temos como
prioridade nos questionarmos sobre quem desejamos ser
em termos de uma consultoria confiável, empregador e
um cidadão corporativo.
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14.
A FORMA NATURAL
DE TRATAR AS ÁGUAS RESIDUAIS
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NEREDA®
A forma natural de tratar as águas residuais
Você consegue imaginar uma forma simples, sustentável e
econômica de tratar as suas águas residuais, satisfazendo
ao mesmo tempo os níveis de tratamento mais rigorosos? A
tecnologia irá exceder as suas expectativas. Após 20 anos
de pesquisas e desenvolvimento, esta inovadora tecnologia
está se provando como um enorme avanço tecnológico no
tratamento biológico das águas residuais.
O sucesso da Nereda® deve-se à sua elevada capacidade
de tratamento de águas residuais em combinação com custos operacionais e de investimentos significativamente mais
baixos, áreas de implantação muito reduzidas (até 4 vezes
menor) e um alto índice de economia de energia (20 a 40%).
O Nereda® em síntese
Na tecnologia Nereda® a biomassa responsável pelo tratamento das águas residuais forma grânulos aeróbios compactos que possuem características de sedimentação extraordinárias. Inventada pela Universidade de Tecnologia
de Delft e desenvolvida como resultado de uma parceria
público-privada única entre a Universidade, a Fundação
Holandesa para a Pesquisas Aplicadas ao Setor Hídrico
(STOWA), vários Órgãos de Saneamento Básico da Holanda a Royal HaskoningDHV, esta tecnologia está revolucionando o tratamento das águas residuais tal como o
conhecemos atualmente você consegue imaginar.

até 4 vezes menor
•
Consumo energético significativamente inferior (20 a 40%)
•	Sem de aplicação de químicos ou aplicações mínimas
•
Efluente com uma excelente qualidade, realizando-se a remoção do carbono, nitrogênio e do fósforo
em um único processo
•	Solução compacta, sem necessidade de tanques
aeróbios/anóxicos/anaeróbios adicionais e decantadores secundários
•	Isento de odores
•
Operação simples fazendo uso de um reduzido
número de equipamentos mecânicos/elétricos
•
Adaptável a projetos de águas residuais domésticas,
industriais ou mistas
•
Solução atrativa para aplicação em novas instalações, instalações existentes com baixa performance
e ampliação da capacidade de tratamento de sistemas de lodos ativados convencionais
•
Eficiência comprovada em instalações híbridas,
operando com o Nereda® e Tecnologia Convencional
de Tratamento em paralelo.

Características da Nereda®
•
Econômico, em termos de investimento inicial e
custos operacionais n Área de implantação reduzida,
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
175.

reda® is its high water treatment
bination with significantly lower
operational costs, a very small physical
factor 4 smaller) and high energy
.

between the University, the Dutch Foundation for Applied
Water Research (STOWA), the Dutch Water Boards and
Royal HaskoningDHV, this technology has revolutionized
wastewater treatment as we know it.

Um excelente desempenho
O desempenho das estações Nereda® é excelente e exceed
o desempenho daquelas com lodos ativados. Por exemplo, o
efluente da estação de Epe, concebida para uma capacidade
de 1.500 m3/h, demonstra que Nereda® na realidade exceed
as expectativas iniciais. O consumo energético da ETAR (estação de tratamento de águas residuais)é significativamente
inferior a qualquer outro tipo de sistema convencional de
capacidade semelhante em operação na Holanda. Além disso, a qualidade do efluente tratado atende aos rígidos requisitos holandeses, ou seja, concentrações de Nitrogênio Total
e Fósforo inferiores a 5,0 mg/L e 0,3 mg/L respectivamente.
Outros aspetos que são relevantes salientar, são a notável robustez e confiabilidade do processo de tratamento
sob condições de elevada variabilidade em termos de
carga poluente afluente e pH, e a excelente performance
na remoção de nitrogênio a cargas mássicas elevadas e
com temperaturas de inverno muito baixas.
Referências
A tecnologia Nereda® é utilizada em escala internacional
no tratamento sustentável e econômico de águas residuais com tanques que já utilizam as mesmas dimensões
dos maiores tanques SBR (Sequency Batch Reactor) a nível mundial, trata-se de uma tecnologia comprovada que
pode ser utilizada até mesmo nas aplicações mais extensas
•	10 estações de tratamento em operação ou em
construção na Holanda, Portugal e África do Sul
•
20 projetos em diversas fases de assentamento de
tubos no Brasil, Austrália, Reino Unido, Polônia,
França, Alemanha, Portugal e África do Sul
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RESÍDUOS
SÓLIDOS
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15.
BIORRESÍDUOS
DA COMPOSTAGEM À
BIORREFINARIA

Dutch Waste Management

Platform Afval, Water en Energie
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Escopo
O estado do Rio de Janeiro enfrenta problemas para gerir
seus fluxos de resíduos de maneira sustentável. As formas atuais de descarte de resíduos, depósito de lixo e
aterro levam à poluição ambiental, problemas de saúde e
desperdício de materiais e recursos energéticos valiosos.
A coleta de resíduos exige uma abordagem eficiente e
concentrada no cliente, além de uma ótima infraestrutura
de coleta ligada a uma estrutura de tratamento de alta
qualidade.
A ideia é concentrar os esforços primeiro na coleta seletiva e no tratamento de biorresíduos. Na situação do Rio
de Janeiro, 53% de todo o resíduo produzido é orgânico.
A biomassa é produzida todo ano em várias cadeias,
como na agricultura, setor alimentício, varejo, residências,
turismo/eventos, restaurantes e (super)mercados.
7%

Matéria Orgånica

19%

Vidro
Matals
53%

Papel
Plástico

16%

Outros

2%

3%

Quando falamos sobre "biomassa", podemos pensar em:
•
resíduo de poda (gerado em parques e florestas);
•
desbaste de madeiras;
•
resíduos de madeira de indústrias (por exemplo, de
serrarias);
•
resíduos de vegetais, frutas e jardim (MSW);
•
resíduos agrícolas, como palha e esterco;
•
colheitas específicas para fins energéticos (= processamento de energia), como salgueiros, choupos,
cânhamo, miscanthus (capim-elefante);
•	lodo (lodo de limpeza de água pública ou industrial,
lodo de papel).

Solução proposta e sua abordagem gradativa
Ao separar o biorresíduo na origem, a quantidade de outros resíduos é reduzida de maneira significativa e isso
protege a fração orgânica valiosa contra a poluição por
outros materiais. O biorresíduo pode passar por compostagem de uma maneira especialmente simples. Com a
compostagem, é possível produzir material orgânico que
incorpore vários nutrientes. O adubo pode ser vendido
como um produto para melhoramento do solo.
(1) Adubo: no início, o biorresíduo
pode ser coletado separadamente
em (super)mercados e restaurantes.
Uma estação de compostagem pode
ser instalada na entrada de um aterro.
Cada suprimento de resíduo orgânico
compostável é pesado e registrado.
Durante o descarregamento de resíIniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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duos orgânicos, é verificado se há contaminantes a cada
desembarque feito pelo operador. O operador também
cuida do desembarque na caixa certa. O biorresíduo pode
ser processado o mais rápido possível. Do adubo final,
amostras são regularmente obtidas tanto pelo laboratório
interno como por um laboratório externo para análise de
vários parâmetros, como umidade, matéria orgânica, pH,
nutrientes P/K/Ca/Mg, metais pesados, impurezas, cristais de rocha, grau de maturidade.
(2) Digestão anaeróbia: no médio prazo, é possível
incluir uma usina de digestão anaeróbia na estação de
compostagem. A empresa holandesa Orgaworld tem muita experiência nesta área. Com uma combinação de tecnologia de digestão úmida com tecnologia de conversão
de biogás, é possível gerar eletricidade, calor e realizar a
purificação de água com o uso de um reator de biomembrana (usina de Greenmills, Amsterdã). Isso possibilita
sinergias inteligentes com a rede de aquecimento local,
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a rede elétrica regional e as empresas nos arredores. A
usina singular e muito eficiente de Orgaworld/Greenmills
foi inaugurada em 2010 e processa quase 120.000 toneladas de alimentos não embalados de supermercado
e outros resíduos orgânicos - inclusive 350.000 m3 de
águas residuais poluídas. O resíduo orgânico recebido
é digerido em grandes tanques. Isso libera o biogás. O
biogás é convertido em energia verde, de vapor e aquecimento. Esses produtos são parcialmente usados pela
Greenmills, e o restante é liberado para a rede de energia.
O produto residual restante dos processos é transformado em fertilizante de alta qualidade usando nosso “próprio” aquecimento.
(3) Biorrefinaria: no longo prazo, a estação pode ser
transformada em uma biorrefinaria na qual é possível ir
mais longe na separação de diferentes itens para fabricar materiais de alta qualidade e também produtos úteis
(economia biobaseada).

Proposta/argumento(s) de venda exclusiva
A Holanda tem uma vasta experiência na produção de alimentos, gestão hídrica e de resíduos. Desde os anos de
1980, a Holanda separa o biorresíduo de outros resíduos
(domésticos) na origem; portanto, a gestão de biorresíduos é uma tradição antiga. Essa experiência também se
desenvolve no tratamento sofisticado de resíduos com
digestão anaeróbia e, atualmente, já existem exemplos
em vigor para a fase 3: biorrefinaria. Vantagens do investimento em coleta seletiva e reciclagem de biorresíduo:
•	Um grande volume de resíduos que você pode coletar de maneira simples (em restaurantes e mercados)
juntamente com o cultivo de plantas aquáticas fora
da baía.
•	É possível perceber o resultado rapidamente, porque
uma usina de compostagem pode ser construída em
alguns meses
•
Outros materiais podem ser separados e usados novamente na fabricação de novos produtos valiosos.

Tipos similares de projetos (histórias de sucesso)
•
Na Holanda, temos experiências de longa data não
apenas no tratamento de resíduos, mas também na
coleta seletiva de resíduos orgânicos. As empresas
de resíduos têm a ambição de realizar avanços na
inovação, mas precisam de apoio internacional nos
investimentos feitos.  

Estimativa de custo e valor agregado para 2015/16:
Em 2015, os custos de coleta e tratamento de resíduos
são de 20 dólares/t. Os investimentos em equipamentos
para funcionamento de uma usina básica de compostagem serão de aproximadamente 1,1 milhão de euros. Esses investimentos são possíveis neste nível econômico,
o que cria uma vantagem ecológica maior. Conforme o
volume de descarga de resíduo orgânico, será produzido
o adubo que pode ser usado no setor agrícola como fertilizante. Por ano, são estimados gastos de 326.000 euros
em custos operacionais c.a.
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Plano de atividade (O que propomos exatamente)
Juntamente com as autoridades e a Comlurb, é preciso definir um empreendimento conjunto em biorresíduo
no qual a Dutch Waste Management (DWM) assumirá
o comando na implementação e no estabelecimento da
usina de compostagem. Além da gestão dessa usina de
compostagem, a DWM desenvolverá uma estratégia de
comunicação e educação sobre compostagem como parte da introdução da economia biobaseada.
Para definir a estratégia de biorresíduo para o Rio de
Janeiro, é preciso especificar um estudo de viabilidade
em qualidade e quantidades exatas dos fluxos orgânicos
disponíveis e programa de investimento em longo prazo
para usinas inovadoras de tratamento orgânico, como digestores anaeróbios e biorrefinarias.
Fase 1 (até 08.2015)
•	Início com um estudo de viabilidade nos locais ideais
e úteis como uma usina de tratamento de compostagem de biorresíduos.
Fase 2 (até 08.2016)
•	Uma ou mais usinas de compostagem podem ser
construídas próximas a aterros.
•	Construção também de uma unidade de digestão
aeróbia e sua transformação em uma vitrine para o
resto do mundo.
Fase 3 (após 09.2016)
•
No longo prazo, uma biorrefinaria poderia ser construída em qualquer lugar.
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ANEXO
Cálculo econômico (valores em * 1.000 euros)
		
Estudo de viabilidade
Equipamento para adubo
Custos operacionais c.a.
Digestor anaeróbio/CHP
Biorrefinaria

2015
100
1.110

2016-2024
200
330/y
9.000
p.m.

Compostagem com valor presente líquido positivo com
base em uma taxa de entrada de 10 euros/t (2015) e
volume de resíduos compostáveis estimados (dados de
março de 2015)

SOBRE - PERFIS DA EMPRESA
•	A Dutch Waste Management (DWM) e seus subconsultores têm um longo histórico na disponibilização
de experiência e alocação de equipe em todas as
regiões do mundo para orientar e auxiliar na avaliação, planejamento e execução de projetos sobre
gestão de resíduos, ambiente ecológico e geração de
energia proveniente de resíduos, que são comissionados pelos setores público e privado. A DWM é o
nome comercial da De Bruijn Advies & Realisatie
(2009).
•	A DWM tem 35 consultores associados com conhecimento em várias áreas. Nossas principais áreas de
qualificação incluem CSR, desenvolvimento sustentável local, gestão de resíduos, tecnologias para reciclagem, biogás e resíduos para energia. Além disso,
a DWM tem experiência na coordenação técnica,
especificação de equipamento, financiamento, estratégia e política, gestão de mudanças e averiguações
necessárias.

•	Implementamos juntos mais de 1.500 projetos
nessas áreas. A dimensão desses projetos varia entre
um dia a vários anos. Somos comissionados por
empresas, organizações internacionais, governos,
ONGs e institutos de certificação. As atribuições
foram determinadas, por exemplo, por ministérios do
governo holandês, Comissão Europeia, Suez Environment, ONS, Irado, Cyclus, HVC, Delta N.V. Shanks /
Orgaworld e Twence. A DWM obteve ampla experiência no trabalho com parcerias público-privadas.

Dutch Waste Management

Platform Afval, Water en Energie

www.dutchwastemanagement.com
Contato: info@dutchwastemanagement.com
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16.
AUMENTO DOS VOLUMES DE
RECICLAGEM NO SETOR INFORMAL
NA REGIÃO QUE CERCA A BAÍA DE
GUANABARA
Divulgado pelo Pangea - Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) - RESÍDUOS
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O desafio é evidente e enorme: limpar a extremamente
poluída Baía de Guanabara antes dos jogos olímpicos em
agosto de 2016.
E também executar um programa de limpeza independente de uma só vez não é uma solução em longo prazo para a sustentabilidade da Baía de Guanabara. Um
programa eficaz precisa garantir que plásticos e outros
resíduos não comecem a se acumular e poluir a baía novamente meses após a limpeza. Para que a Baía de Guanabara dê origem a uma foz limpa e sustentável, medidas
adicionais precisam ser adotadas para evitar a entrada de
resíduos na baía.
Visando esse objetivo, o Pangea (ONG, Brasil), o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
- MNCR (organização comunitária de cooperativas, Brasil)
e a WASTE (ONG, Holanda) colaboram em conjunto para
oferecer uma solução sustentável para a Baía de Guanabara: Aumentar os volumes de reciclagem dos catadores
de lixo nas cidades que cercam a Baía de Guanabara: Rio
de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e São Gonçalo.
Inicialmente, é preciso aumentar a coleta e gerar mais valor
com os resíduos sólidos e desenvolver casos de negócios
com base na reciclagem de resíduos plásticos para que
as cooperativas possam expandir suas atividades, consequentemente promovendo uma gestão de resíduos melhor e uma Baía de Guanabara sustentável no longo prazo.
Neste programa de 4 anos, todos os parceiros colaboram e cada um tem um papel distinto com base em suas
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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principais aptidões: O PANGEA é uma ONG brasileira
com uma trajetória extensa na execução de projetos de
colaboração de âmbito nacional e internacional, tendo
desenvolvido relacionamentos de longo prazo com cooperativas de catadores de lixo; o MNCR é o movimento
nacional dos catadores de materiais recicláveis, além de
ser a organização comunitária das cooperativas dos catadores de lixo, e a WASTE tem muitos anos de experiência
no trabalho com os catadores em todo o mundo.

Histórico
O Brasil fornece um modelo exemplar para a integração
do setor informal (catadores de lixo) ao sistema municipal de gestão de resíduos. Em 2002, o país reconheceu
oficialmente os trabalhadores ao listar a catação de lixo
como uma ocupação na Classificação Brasileira de Ocupações. Os catadores de lixo, ou simplesmente catadores,
contribuem para o sistema de gestão de resíduos separando e agrupando os recicláveis, um recurso importante de qualquer economia. No Brasil, as cooperativas dos
catadores de lixo atuam cada vez mais como empresas,
tendo seu próprio depósito, caminhões e equipamentos,
além de serem consideradas parceiros profissionais com
contratos com prefeituras e empresas de reciclagem.
Além disso, elas são as únicas com acesso a favelas (cortiços) em áreas extensas de grandes cidades, como Rio
de Janeiro. Na nossa opinião, a única maneira de melhorar a gestão de resíduos nessas áreas é trabalhando com
os catadores de lixo informais por meio de cooperativas
e desenvolver com elas casos de negócios viáveis para
tornar a gestão de resíduos sustentável no longo prazo.
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Objetivo e escopo
O objetivo do projeto é aumentar o volume de reciclagem nos municípios que cercam a Baía de Guanabara
reduzindo em 30% o volume de flutuação de resíduos na
baía no final do projeto, com a intenção de reduzir 100%
no longo prazo.
Solução proposta e sua abordagem gradativa
A limpeza da Baía de Guanabara é um enorme desafio, e
são necessárias soluções e abordagens inovadoras para
sua realização, não apenas desta vez, mas também no
longo prazo. A WASTE empregará sua abordagem de
Modelo Diamante para alterar e desenvolver sistemas
fundamentais comprovadamente muito bem-sucedidos
em outros países.
A gestão de resíduos não se trata de uma única pessoa
ou família, ela envolve toda a comunidade e todos os interessados na cadeia de valor. A colaboração e o diálogo
próximos entre governos, setor privado, comunidades e
setor financeiro são essenciais na solução dos desafios da
gestão de resíduos.
O projeto criará e melhorará as cadeias de valores que
continuarão a funcionar e poderão ser ampliadas após
a realização do trabalho no projeto. Para alcançar êxito,
os parceiros trabalharão juntos com partes interessadas
diversas - dos catadores de lixo às comunidades locais,
instituições financeiras e governos. Com o uso da abordagem do Modelo Diamante, facilitamos o desenvolvimento da sustentabilidade do setor de resíduos e comercialização com proprietários locais como uma fundação.

MODELO DIAMANTE
É vital tornar sustentável a gestão de resíduos sólidos. Um
dos principais elementos na abordagem proposta é o modelo chamado Diamante, que apresenta a abordagem institucional no aprimoramento da gestão de resíduos sólidos. A
WASTE identifica quatro partes interessadas importantes:
1.	Na parte superior: clientes / beneficiários que
exigem produtos e serviços que envolvem resíduos
sólidos (e, por isso, pagam por eles);
2.	À esquerda: cooperativas que atuam como empresas que fornecem esses produtos e serviços;
3.	À direita: bancos e instituições financeiras monetárias (além de autoridades), que fornecem recursos
para investimento em produtos e serviços privados
e públicos;
4.	Na parte inferior: autoridades e ONGs que facilitam e/ou possibilitam o trabalho em equipe entre o
fornecimento e a demanda.
Tradicionalmente, o foco do apoio do doador tem sido governos e famílias (o eixo vertical). Devido à falta de capacidade (financeira e institucional) e à dependência de subsídios, o desenvolvimento é lento. O “modelo diamante”
acrescenta o setor de negócios e o setor de financiamento
ao sistema (eixo horizontal), introduzindo os mecanismos
de mercado em uma abordagem de desenvolvimento.
O objetivo é o setor privado (cooperativas) oferecer serviços,
quando possível. É claro que isso requer um “mercado” com
(1) demanda de famílias (ou governo), (2) empresas como
provedores de serviços, (3) financeiras para financiar empresas e (4) o governo criando políticas e normas e aplicando-as.

A WASTE aplica esse modelo em vários países. As principais observações incluem:
•	Envolvimento comercial e inovação e ampliação do
estímulo à concorrência.  
•	Com frequência, há um grande volume de recursos
locais, mas ainda não utilizados para esses tipos de
atividades. As financeiras locais desejam oferecer
financiamento quando as atividades são estruturadas de maneira aceitável.
•	As famílias querem e são capazes de pagar por serviços.
•
Os “diamantes” (colaboração entre as partes interessadas) não são simplesmente encontrados, mas
a aceitação e a dedicação também são necessárias
para criá-los. Por ex., é necessário apoio no desenvolvimento da colaboração: cada parte interessada
precisa entender suas funções e responsabilidades
e a das outras pessoas. As partes interessadas
precisam de apoio e orientação na execução de
suas funções. No caso das financeiras, muitas vezes
descobrimos que é necessária uma ação adicional
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para eliminar obstáculos (reduzir riscos), por ex.,
estabelecendo um “fundo de garantia”  
A cadeia de valor de resíduos sólidos e a economia
circular
A gestão de resíduos sólidos inclui uma série de ações
que envolvem vários mercados, produtos e serviços que
precisam ser integrados para se obter sucesso. A WASTE
aplica cada vez mais uma abordagem de cadeia de valor, e
a chave nessa abordagem é olhar para os resíduos como
recursos em potencial para produtos valiosos, e não como
um problema. Acreditamos que esse tipo de abordagem
é essencial para a realização de serviços de resíduos sólidos sustentáveis e setores de reciclagem melhorados. No
final, uma abordagem de cadeia de valor sobre a gestão
de resíduos sólidos permite cobrir parte dos custos envolvidos em toda a cadeia de resíduos sólidos.
A meta definitiva é alcançar uma economia circular na
qual o resíduo pode ser reciclado em seu produto original, que é o caso da reciclagem da garrafa PET, por
exemplo; veja também as 6 etapas na figura: produção
de garrafa de plástico, coleta, armazenamento e processamento, transporte, reciclagem e produção de uma nova
garrafa. Nesta cadeia de valor, todas as partes interessadas têm sua função e precisam trabalhar juntas para tornar a cadeia de reciclagem sustentável e inclusiva (todos
os interessados se beneficiam).
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PROPOSTA/ARGUMENTO(S) DE VENDA
EXCLUSIVA
PANGEA, MNCR e WASTE acreditam que podem fazer o
sistema de resíduos sólidos funcionar e torná-lo sustentável em longo prazo aplicando a abordagem diamante
com todas as partes envolvidas. O PANGEA e o MNCR
se concentrarão no trabalho com as cooperativas de catadores de lixo, governos e famílias. A WASTE se concentrará no trabalho com o setor financeiro, incluindo-o no
sistema para torná-lo sustentável.

TIPOS SIMILARES DE PROJETOS
(HISTÓRIAS DE SUCESSO)
PANGEA
Os projetos do Pangea com os catadores se tornaram
referência nacional para a política pública brasileira de
inclusão de catadores. Entre 2005 e 2010, o Pangea organizou na Bahia uma rede de catadores chamada Rede
Cata Bahia, que tem quase 1.000 membros. Essa concepção foi selecionada entre mais de 1.600 inscritos e
premiada pela Presidência da República por meio do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM
Brasil 2012 como uma das 20 principais experiências
brasileiras para combater a pobreza extrema e a fome no
Brasil.
WASTE
Atualmente, a WASTE executa um projeto similar na Colômbia com o objetivo de melhorar a condição e a situação de catadores informais e suas famílias, especialmente
aqueles que ainda não desfrutam da proteção social e
de benefícios oferecidos por cooperativas e sindicatos,
dentro do cenário da reciclagem e gestão de resíduos na
Colômbia. A estratégia para atingir o objetivo no curto
prazo é desenvolver um sistema de referência com base
na coleta de dados reais e verificáveis, análise transparente e validação que sirvam para ampliar e estabilizar a base
de apoio para a reciclagem inclusiva na Colômbia.

PLANO DE ATIVIDADE
Fase 1 (até 08.2015): Fase inicial
Meta: Compreensão da situação atual, partes interessadas e atividades
Planejamento:
•
Mapeamento de catadores, cooperativas, intermediários, setores e principais pontos de entrada de
resíduos na Baía de Guanabara provenientes de 4
municípios (Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias
e São Gonçalo)
•
Analisar a cadeia de reciclagem existente no estado
do Rio de Janeiro e sua interação com a região
sudeste, análise de plástico, papel, papelão, metal,
vidro e seu fluxo comercial e de logística, visando
criar relações comerciais no mercado regional para
recicláveis
•
Executar análise da composição dos resíduos coletados pelos catadores de cooperativas/empresas
envolvidas nos 4 municípios e criar projeções dos
resíduos gerados por esses municípios para definir
as melhores estratégias e melhorar as cadeias de
valores
•
Desenvolver um sistema de monitoramento para
acompanhar os volumes de resíduos provenientes da baía
•
Desenvolver plano de ação detalhado para um
programa de 4 anos
Orçamento: 165.000 euros
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Fase 2 (até 04.2016): Fase piloto em 1 município com
maior ponto de acesso de materiais residuais na Baía
de Guanabara
Meta: Criar o modelo diamante e melhorar as cadeias
de valores
Planejamento:
•
Apoio de acordos institucionais: criação de propriedades locais, governança eficaz, participação
do cidadão e conscientização pública.
•
Criação de estruturas de apoio local: envolvimento
de várias partes interessadas no treinamento, assistência técnica e implementação de planos de gestão
de resíduos e reutilização de lixo e lodo fecal.
•
Fortalecimento das cooperativas dos catadores
de lixo e setor privado: envolvimento de empresas de reciclagem, criação de parcerias público-privadas e disponibilização de treinamento no
desenvolvimento comercial para catadores de lixo
nas cooperativas, identificando casos de negócios
viáveis na reciclagem de plástico e combinando
com recursos financeiros
•
Envolvimento de instituições financeiras: mobilização de investimentos e estímulo aos mecanismos
de redução de risco (por ex., seguro e garantias)
com o respaldo de instituições financeiras (inter)
nacionais e locais.
•
Divulgação de resultados no Brasil e na Holanda
Orçamento: 300.000 euros
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Fase 3 (após 09.2016): Expansão para outros
municípios ao redor da baía
Meta: Implementação em toda a região do projeto.
Planejamento: Uso de experiências da fase 2 para
expandir as atividades para outros municípios, inclusive
no Rio de Janeiro.
Orçamento estimado: 5 milhões de euros (1,5 milhão
provenientes de subsídios e 3,5 milhões de investimentos locais e estrangeiros).

ANEXO
SOBRE - PERFIS DAS EMPRESAS
PANGEA (www.pangea.org.br)
O PANGEA - Centro de Estudos Socioambientais é uma
OSCIP - Organização da Sociedade Civil para o Interesse Público, de utilidade pública estadual e municipal. Foi
fundada em Salvador em 1996 a partir de um encontro
de profissionais e técnicos de diferentes áreas.
O PANGEA tem uma extensa trajetória na execução de
projetos no âmbito da cooperação internacional (União
Europeia, Embaixada da Holanda, Ministro das Relações
Exteriores da Itália, Lombardia - Área Italiana, Embaixada da Alemanha), executando programas de caráter socioambiental em áreas urbanas e rurais do Brasil, como
no Estado de Rondônia, em parceria com a Organização
dos Seringueiros de Rondônia, em São Paulo, em parceria
com a Fundação SOS Mata Atlântica, no Piauí, em parceria com a Fumdham - Fundação Museu do Homem
Americano e no Delta do Rio Paraíba, além de ações no
Estado da Bahia.
O PANGEA tem experiência na organização de 6 redes
de solidariedade e marketing integrado de catadores de
lixo reciclável que envolvem 41 municípios no Estado do
Rio de Janeiro.

MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS (MNCR)
O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) do Brasil foi fundado em 2001 e tem
sido um instrumento na defesa de mudanças da lei e da
política que organiza os catadores de materiais recicláveis
em todo o país.
Eles dialogam com toda a sociedade sobre a necessidade
de controle social na gestão de resíduos sólidos (gestão
integrada), melhora da qualidade de vida de todas as pessoas e de gerações futuras.
O MNCR luta por reconhecimento, inclusão e valorização do trabalho dos catadores, organizando-os em Bases
Orgânicas, atenuando impactos ambientais, estendendo
a vida útil do planeta e criando uma sociedade justa e
inclusiva. Eles lutam pela autogestão de seu trabalho e
organizam os catadores de lixo em cooperativas, associações, depósitos e grupos.
WASTE (www.waste.nl)
A WASTE é uma empresa de consultoria sem fins lucrativos especializada em saneamento, resíduos sólidos
e financiamento sustentável em mercados emergentes.
Ela tem uma base sólida de 30 anos de experiência em
saneamento urbano e periurbano e no setor de resíduos
sólidos, além de uma extensa rede em aproximadamente
30 países de renda baixa e média. A WASTE tem foco significativo nas atividades, necessidades e valor de micro,
pequenas e médias empresas (PMEs) nos países em que
atuamos. Desde 1995, nossos programas constantes em
vários países oferecem respaldo à cadeia de valor e às
empresas de serviços nos ambientes urbanos e promoIniciativa ‘Delta
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vem sua integração a bancos, instituições financeiras, governos (locais) e outros parceiros com mais experiência.
A WASTE acredita que as pessoas podem melhorar o
próprio meio de vida e a qualidade de vida; nossa equipe de especialistas em negócios, finanças e tecnologia se
concentra na criação de cadeias de valor em saneamento
e resíduos.
Ao criar cadeias de valores, e não toaletes ou usinas de
reciclagem, a WASTE contribui para o desenvolvimento
da sustentabilidade de sistemas de saneamento e resíduos que funcionarão por muito tempo depois de terminarmos. Ou seja:
1.	As famílias exigem e podem pagar por serviços de
saneamento e resíduos
2.	As empresas oferecem serviços de qualidade, nos
quais os resíduos humanos e sólidos podem ser reutilizados ou reciclados em novos produtos
3.	Os governos investem no descarte, tratamento e
processamento seguro de resíduos humanos/sólidos
4.	As instituições financeiras oferecem oportunidades
de financiamento competitivas para famílias e empresas.
Visando o êxito, a WASTE desenvolveu uma abordagem
exclusiva que envolve e reúne todas as partes interessadas: a comunidade, as empresas, os governos locais e
o setor financeiro. Somente com todas as áreas trabalhando em conjunto a gestão de resíduos e saneamento
pode se tornar sustentável e expansível. O resultado são
cidades limpas e população saudável.
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GREENWAVEPLASTICS (www.greenwaveplastics.eu)
A empresa pertence e é administrada pelo Sr. Bernard
Merkx, um especialista na reciclagem de plásticos conhecido em todo o mundo. A GreenWavePlastics visa o
auxílio a empresas no setor internacional de plásticos e
borracha, pesca e outros setores para melhorar a sustentabilidade e a lucratividade. Ele também é um consultor
para as autoridades (inter)nacionais, além de ser o autor
de vários estudos nessas áreas. Além de sua carreira no
setor internacional de plásticos, no qual ele ocupou vários
cargos de gestão na conversão de plástico, no setor de
aditivos e reciclagem, ele dedicou muito tempo e energia
à criação de uma base jurídica sólida e economicamente
viável para o setor de reciclagem de plásticos da Europa
atualmente. Desde os anos de 1990, ele está diretamente envolvido em debates sobre a legislação de resíduos da UE e tem ajudado a promover vários esquemas
de gestão e reciclagem de resíduos até hoje na Europa.
Desde novembro de 2011, Bernard Merkx é Presidente
Honorário dos Recicladores de Plástico da Europa.
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17.
PHARMAFILTER
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INTRODUÇÃO
A Comlurb é responsável por cinco hospitais no Rio de
Janeiro. Na Holanda, todos os hospitais estão ligados ao
sistema de águas de esgoto, mas ainda não é possível remover medicamentos das águas residuais na estação de
tratamento. A empresa Pharmafilter introduziu um método novo e combinado de tratamento de resíduos e águas
residuais em hospitais, o que provoca uma revolução no
conceito de operações e tratamento de resíduos (águas
residuais) em hospitais.

SUGESTÃO PARA A ABORDAGEM DE
DELTA LIMPO
O conceito
A circulação de pessoas e mercadorias entre os diferentes
departamentos dos hospitais gera longos tempos de espera pelo elevador. Os contêineres de resíduos compõem um
importante fluxo de logística. A eliminação desse fluxo ajudaria muito. Surge uma pergunta: por que não usar os toaletes para o descarte dos resíduos? Isso se tornou o ponto
de partida do conceito da Pharmafilter para transportar e
tratar resíduos sólidos e águas residuais em um sistema.
Todo o resíduo orgânico, inclusive fezes e produtos de bioplástico, é quase totalmente convertido em biogás. O biogás é usado na energia e no aquecimento da estação de
purificação. O processo de fermentação leva cerca de 30
dias a aproximadamente 60 graus Celsius. Esse processo
elimina vírus e bactérias, prejudiciais aos seres humanos,

dos resíduos não fermentados. Periodicamente, a parte
residual não fermentável é descontaminada a uma temperatura de 100 graus Celsius e removida para incineração.
Com isso, o volume de resíduos e o número de transportes rodoviários foram reduzidos em 20-50% (consulte o
anexo incluso).

Outros benefícios:
•
O resíduo de medicamentos na água não é mais
detectável
•
Menos tempo de espera no elevador/fluxos de logística melhores no hospital
•
99% de economia na carga de águas residuais
•
Possibilidade de até 40% de reutilização de água
•
Todas as bactérias multirresistentes são removidas (os hospitais são a origem de 95% desse tipo
de bactéria nas estações de tratamento de águas
residuais).
Pharmafilter®
Os hospitais e outros institutos de assistência podem instalar o conceito da Pharmafilter como uma solução completa para os resíduos. Nesta solução, o resíduo hospitalar é triturado e transportado pela tubulação de esgoto e
tratado no local. A Pharmafilter inclui um biorreator, filtração por membrana, oxidação plural e filtração por carbono ativado. Esse processo resulta em resíduos limpos
e biogás. Além do tratamento de água bem-sucedido, incluindo remoção da maioria dos produtos farmacêuticos
da água, a viabilidade econômica ocorre principalmente
devido a vantagens logísticas (Batelaan et al., 2013). O resíduo hospitalar não é transportado pelos corredores dos
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hospitais, o que reduz de maneira significativa o tempo
de manuseio e os riscos à higiene; o resíduo é triturado e
transportado com as águas residuais através da tubulação
de esgoto (Batelaan et al., 2013). Atualmente, a empresa de serviços públicos de águas residuais da cidade de
Amsterdã, a Waternet, realiza um estudo de viabilidade
na implementação do conceito da Pharmafilter no hospital Ademic Medical Centre (aproximadamente 1000 leitos e 5900 funcionários) no sudeste de Amsterdã (Mol e
Ververs, 2014). As etapas inovadoras da Pharmafilter são
dignas de elogio, pois geram um resultado positivo para o
usuário, paciente e outras partes interessadas.

de maneira profunda e negativa o mundo natural, em particular, a vida aquática. Foi demonstrado cientificamente
que os atributos de gênero poderiam ser alterados devido
a microcontaminantes. Vestígios de dezenas de medicamentos também podem ser encontrados em água potável.
Nos níveis nacional e internacional, os governos estão se
conscientizando cada vez mais desse problema. Regulamentos mais rigorosos e impostos elevados devido à poluição por essas substâncias são tendências inevitáveis. O
conceito da Pharmafilter pode contribuir significativamente para reduzir a poluição dos fluxos de águas residuais.

Escopo
A Pharmafilter acredita na Economia Circular. Esse sistema
promove a utilização de matérias-primas e produtos com
cautela para minimizar a eliminação do valor. Há dois ciclos
de materiais na Economia Circular. O ciclo biológico assegura que os recursos naturais sejam devolvidos com segurança à natureza, e o ciclo técnico se concentra nos produtos destinados à reutilização, mantendo a qualidade ou
usando um processo natural para convertê-los em energia.
Dessa forma, seu valor econômico máximo é mantido.
O sistema Pharmafilter contribui de maneira significativa para a redução de contaminantes médicos nas águas
superficiais, incluindo medicação e agentes citostáticos/
citotóxicos usados no tratamento do câncer, que são os
contaminantes mais agressivos. Esse material entra nas
estações de tratamento de águas residuais e esgoto, que
não foram projetadas para eliminar contaminantes tão
agressivos. Em algumas circunstâncias, existe a possibilidade de a água de esgoto inundar as águas superficiais. A
contaminação das águas superficiais e subterrâneas afeta

SOLUÇÃO PROPOSTA E SUA
ABORDAGEM GRADATIVA
Pharmafilter: Hospital mais limpo, ambiente mais limpo
Processo e sistema comprovados com utilização de tecnologia na infraestrutura existente do esgoto do hospital
e ligação a uma máquina fragmentadora de alta tecnologia no local e uma estação de purificação para lidar com
águas residuais contaminadas, esgoto, material orgânico,
resíduos que geram risco aos cuidados com a saúde e
outros fluxos de resíduos.
Os resíduos de um departamento do hospital serão descartados em uma fragmentadora Tonto®. A Tonto é ligada ao sistema de esgoto existente. Juntamente com
resíduos de toaletes, pias e chuveiros, os resíduos fragmentados são transportados, através da tubulação existente, até uma estação de purificação na área do hospital.
O resíduo sólido é separado das águas residuais na estação.
O resíduo sólido foi reduzido por digestão anaeróbia, produ-

zindo biogás. O gás é reutilizado para fornecer energia à estação. As águas residuais são purificadas, e são eliminadas todas
as substâncias prejudiciais, medicamentos, germes, material
citostático, líquidos de contraste e substâncias endócrinas. A
água purificada pode ser reutilizada como água de processo.
A Pharmafilter oferece infraestrutura de gestão de resíduos aprimorada e logística mais segura com eficiências
econômicas significativas.
A Pharmafilter também oferece soluções inovadoras e
uma maneira melhor e mais agradável de se trabalhar com
nossos bioplásticos descartáveis de uso único especialmente desenvolvidos que também beneficiam a assistência ao paciente.

Mais seguro, mais fácil, mais agradável
Uma das maiores vantagens do sistema da Pharmafilter
são funcionários mais capacitados e segurança e satisfação do paciente. Na Holanda, cerca de seis por cento dos
pacientes contraem infecções no hospital, uma estatística
preocupante e cara. O preço da prevenção e descontaminação é considerável.

ARGUMENTOS DE VENDA EXCLUSIVA

Logística melhorada
O transporte de materiais residuais por saguões e com o
uso de elevadores é inconveniente e anti-higiênico. Graças
ao sistema da Tonto, o resíduo não é mais preparado, coletado em carrinhos e transportado para a estação de resíduos hospitalares. Isso reduz o tempo exigido pela equipe
de logística e diminui a necessidade de elevadores e a probabilidade de contaminação nos mesmos e nos saguões.

Águas residuais limpas
A Pharmafilter é a primeira empresa do mundo capaz de
reduzir medicamentos, germes, material citostático, líquidos de contraste e substâncias endócrinas nas águas residuais abaixo dos limites de detecção de maneira econômica. O conceito pode contribuir significativamente para
reduzir a poluição dos fluxos de águas residuais na área
da Baía de Guanabara.
Menos infecções
Com frequência, as infecções surgem devido à contaminação cruzada pela equipe de enfermagem após o contato com materiais infectados. Por isso, a importância da
redução desse contato é grande. Isso é o que o sistema
da Pharmafilter faz exatamente: quase todo o resíduo da
ala de enfermaria é descartado no equipamento Tonto.

Mais tempo para cuidar do paciente
Com o novo sistema simplificado para o manuseio de materiais potencialmente infecciosos, a equipe de enfermagem tem mais tempo para se dedicar aos pacientes. Dessa
forma, o sistema da Pharmafilter permite melhorar os cuidados, o conforto e a segurança de pacientes acamados.

Inovação na assistência
A Pharmafilter oferece uma plataforma para inovação e
prevenção à infecção. Em colaboração com médicos, enfermeiros, microbiologistas e pacientes, desenvolvemos
produtos sustentáveis que tornam o trabalho mais fácil
e mais seguro. Por exemplo, atualmente estamos trabalhando em um toalete portátil para que os pacientes
utilizem em casa na recuperação após tratamento com
agentes citostáticos, medicamentos que são extremaIniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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mente tóxicos. O toalete portátil, Olla on the Move, cria
uma solução segura para o paciente, outros membros da
família e o ambiente dentro da residência.

ESTIMATIVA DE CUSTO E VALOR
AGREGADO
O sistema da Pharmafilter é um investimento estratégico que oferece uma infraestrutura que possibilita um
número cada vez maior de aplicações e que beneficia
o hospital no decorrer do tempo com a introdução de
novos conceitos. O sistema da Pharmafilter oferece uma
resposta proativa para elevar impostos sobre resíduos e
águas residuais, além de necessidades crescentes de conformidade com a sustentabilidade.

Economia
A instalação da fragmentadora Tonto na ala permite que
o hospital economize nos custos associados aos resíduos:
•	Manuseio, armazenamento e transporte de resíduos gerais,
resíduos de alimentos e resíduos hospitalares perigosos.
•
Os urinóis Olla de uso único descartáveis e urinóis
Botta para uso 24 horas, que são descartados na
Tonto, tornam a lavadora de urinol obsoleta. A
economia é obtida com a eliminação da necessidade
do aquecimento de água a 100c com a redução
significativa das necessidades da equipe.
•
Devido à completa purificação da água do hospital pela instalação da Pharmafilter para hospitais
na Holanda, não é mais cobrado o imposto sobre
poluição do Conselho de Águas Holandês. A digestão
Proposta de programa
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•

anaeróbia de resíduos orgânicos diminui os custos
com descarte, e a descontaminação reduz os custos
de processamento de resíduos hospitalares.
A Pharmafilter melhora significativamente a higiene
no hospital reduzindo o contato com material possivelmente contaminado. Assim, o sistema contribui
para a prevenção de infecção e reduz os custos
associados às infecções hospitalares.

Rendimento
O sistema da Pharmafilter aumenta a eficiência e melhora
a logística da assistência ao paciente. A combinação da
Tonto e os bioplásticos descartáveis simplifica os protocolos. A satisfação do paciente aumenta graças à melhor
higiene e ao uso de ferramentas inovadoras de formato
ergonômico. O descarte imediato de resíduos no local
libera espaço de armazenamento nas alas do hospital. As
águas residuais purificadas pela instalação podem ser utilizadas como água de processo dentro do hospital, por
exemplo, para lavagem da Tonto e de toaletes. Dessa
forma, a preciosa água potável é poupada. O calor produzido na instalação pelo processamento do resíduo é
reutilizado para aquecer o hospital.

TIPOS SIMILARES DE PROJETOS
(HISTÓRIAS DE SUCESSO)
Referências
•
A Pharmafilter foi oficialmente inaugurada em 2012
pelo Principado de Orange no Reinier de Graaf
Gasthuis em Delft (400 leitos; 10 m3/por hora). Esse

•

foi o primeiro hospital a usar o sistema da Pharmafilter. A experiência
prática lá mostrou que o volume residual e o transporte para fora do local
diminuíram entre 20 e 50%. A análise química comprovou que todos os
vestígios de medicamentos nas águas residuais foram reduzidos abaixo
de níveis detectáveis.
O hospital ZorgSaam em Terneuzen (200 leitos; 5 m3/ph) é a segunda,
e o hospital Sint Franciscus (600 leitos; 15 m3/ph) é a terceira unidade
médica a utilizar o sistema. O Erasmus Medical Center (1.300 leitos; 60
m3/ph; >10.000 funcionários) é o primeiro dos hospitais acadêmicos
da Holanda a assinar contratos com a Pharmafilter. O Erasmus Medical
Center escolheu a Pharmafilter porque é a única possibilidade real de
incorporar a RSE no hospital.

Plano de atividade (O que propomos exatamente)
Divisão de atividades, incl. cronologia para limpar o delta:
Fase 1 (até 08.2015)
Meta: Explorar possibilidades para hospitais no Rio: 30.000 euros
Planejamento: Junho - agosto de 2015
Fase 2 (até 08.2016)
Meta: Estudo de viabilidade para os hospitais mais promissores: 100.000 euros
Um sistema completo em um hospital com 400 leitos custará aproximadamente 4 milhões de euros. O tempo de retorno financeiro é de cerca de 9 anos.
Planejamento: Setembro de 2015 - agosto de 2016
Fase 3 (após 09.2016)
Meta: Construir o primeiro sistema da Pharmafilter no Rio. A partir de 2017 a
produção pode ser expandida.
Planejamento: Janeiro - agosto de 2017
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ANEXO
CÁLCULO ECONÔMICO
Custos e benefícios
Cada hospital tem exigências e circunstâncias específicas. Portanto, o caso de negócios do sistema da Pharmafilter
é único para cada hospital. Estamos felizes por fornecer um modelo de cálculo que visa ajudar você a determinar a
viabilidade econômica do investimento.
Exemplo da Pharmafilter (hospital com 400 leitos)
Investimentos

Valor

Total de IVA incluído

4.000.000

Economia

Valor

Economia de água (residual)

130.000

Economia de resíduos

120.000

Economia de manutenção/(despesas)

(70.000)

Descartáveis e equipamento
Descartáveis

(50.000)

Equipamento de limpeza

17.000

Economia com recursos humanos (ETI) (logística e enfermagem)
Evento adverso

Economia com custos associados a infecção hospitalar

Fluxo de caixa de financiamentos
Fluxo de caixa líquido
Cumulativo
VPL
Tempo de retorno financeiro

202.

80.000
(320.000)
107.000

Fluxo de caixa líquido incl. depreciação (para VPL)

Proposta
Program
Proposal
de programa

200.000

290.000
290.00
€ 2.800.000
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SOBRE - PERFIS DAS EMPRESAS

que uma abordagem integrada proporcionará benefícios
em diferentes níveis. O departamento internacional da
Waternet trabalha com parcerias em todo o mundo em
questões estratégicas e técnicas. Nós compartilhamos o
conhecimento e a experiência técnica sobre operação e
manutenção com empresas (de serviços públicos), cidades, países e ONGs.

Pharmafilter é um conceito integral para cuidados com a
saúde, tratamento de resíduos e purificação de águas residuais para hospitais. Mais limpo. Mais rápido. Eficiente.
Mais seguro.

Experiência da Waternet como empresa de serviços públicos:
•
Experiência na gestão de água potável, esgoto,
águas residuais, pluviais e subterrâneas: abordagem
do sistema, produção, distribuição, recursos
•
Conhecimento prático e relacionado à experiência
no desenvolvimento de projetos hídricos
•
Experiência nos aspectos práticos em operações e
manutenção
•
Especialização na abordagem holística integrada,
inclusive outras questões para qualidade de vida em
uma cidade, como planejamento de áreas, governança, resíduos, transporte, lazer
•	Faturamento e assistência ao cliente
•	Como uma empresa pública, entendemos a cultura
de outras empresas da mesma categoria, como
CEDAE e Comlurb e podemos oferecer uma parceria
como operadora de recursos hídricos.
•
Parceira em projetos da Pharmafilter para hospitais
na região de Amsterdã.

Waternet é a empresa de ciclo de água da área metropolitana de Amsterdã e responsável pelo tratamento e distribuição de água potável, coleta e tratamento de águas
residuais, gestão e controle de águas pluviais, águas subterrâneas, sistema de águas. A Waternet é a organização
executiva da cidade de Amsterdã e a autoridade regional
para assuntos hídricos de Amstel, Gooi e Vecht. A abordagem holística exclusiva se provou altamente vantajosa
em termos de redução de custos operacionais e sustentabilidade. Para se tornar neutra ao clima até 2020, a Waternet usa a energia termoquímica do ciclo de água. As
inovações para transformar águas residuais em matérias-primas são desafios futuros. Um exemplo é a produção
de estruvita do lodo usado como fertilizante agrícola. O
conceito da Pharmafilter para hospitais é um exemplo de
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18.
CENTRO DE PRODUTORES
DA MARÉ
EMPODERAR ÀS COMUNIDADES
POR MEIO DA ECONOMIA
CIRCULAR

Proposta de programa
204.

Resumo
Este projeto propõe o desenvolvimento e a implementação de um centro de produção e reciclagem no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, Brasil - O Centro de Produtores da Maré (ou em inglês Maré Maker Hub - MMH).
A meta da MMH é aumentar a capacidade dos trabalhadores, homens e mulheres, fornecendo capacitação (oficina,
cursos e workshops) em um conjunto de ferramentas de
produção, (como um local de desenvolvimento de produtos/negócios). Metodologias de inovação para criar novos
produtos também serão oferecidas através de diversas técnicas de ensino, almejando que, em um futuro próximo, a
população local seja capaz de projetar seus próprios produtos de sucesso. O Maker Hub, através de sua estrutura, visa
contribuir também com programas educativos voltados
para as necessidades das pessoas que trabalham localmente a fim de iniciar/melhorar seus próprios negócios já existentes (local de treinamento de prática comercial). O MMH
não apenas se concentrará nos homens, como também
dará uma atenção adicional/especial ao fortalecimento, desenvolvimento e empoderameno das mulheres na Maré.
O centro de produção conectará todos os participantes
envolvidos do local para permitir o desenvolvimento de
soluções próprias de economia circular. O MMH se concentrará na criação de produtos feitos de material reciclado
das 16 comunidades (especialmente plástico) e os utilizará
como veículo na capacitação de pessoas para que estejam
aptos a criar seus próprios produtos. O MMH desenvolverá cidadãos qualificados e produtos derivados de grandes/
pequenos porte. Com isso, o projeto visa fortalecer a rede
local, seus valores, a economia interna e capacitar os residentes para possibilitar a geração de renda estável.

- Maré, um local estratégico:
Sendo um dos maiores complexos , com 16 favelas, e localizada próxima a um dos maiores canais hídricos do Rio
de Janeiro, o Complexo da Maré é uma área crucial em
termos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer
ação que tenha como meta promover capacitação de comunidade, conscientização pública, ações de redução/
prevenção de poluição da Baía de Guanabara e transformação de áreas anteriormente dominadas por traficantes
de drogas (UPPs). Especificamente, em seu potencial de
porte e desenvolvimento, o Complexo da Maré apresenta
uma capacidade empresarial muito forte, (já possuindo
atualmente uma rede de comércio e prestação de serviços muito desenvolvida) que é importante para ligar a
baía próxima da que margeia a comunidade à Cidade do
Rio de Janeiro.
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
205.

Para transmitir o valor do material reciclado e o espírito
da Maré, o MMH desenvolverá e fornecerá seu primeiro produto, por ex., um brinde para os Jogos Olímpicos,
produzido dentro da favela mais relevante do Rio de
Janeiro.
(Leia mais sobre a Maré no Anexo)

O PROJETO
Os principais objetivos do projeto são o estabelecimento
uma economia circular dentro da Maré para determinadas aplicações; o fortalecimento da economia local; e a
capacitação de parcelo dos moradores das 16 comunidades; o desenvolvimento de uma cadeia de valor de baixo
custo e baixa tecnologia capaz de processar por si só os
resíduos sólidos do Complexo da Maré (especialmente
plástico, mas também madeira, metal e vidro).
O Maré Maker Hub atuará e desenvolverá a comunidade
nos seguintes níveis:
•
Aprimoramento da qualificação das pessoas e
conhecimento comercial;
•
Desenvolvimento de produtos e sua produção;
•
Orientação e implementação de novos negócios nos
16 distritos da Maré.
A meta é criar uma infraestrutura local para coletar resíduos plásticos em pontos fixos e móveis (terrestres e
aquáticos), processá-los em uma matéria-prima e utilizá-los para fabricar novos produtos, comercializados preferencialmente dentro da comunidade, mas podendo também ser comercializado por outras lojas da cidade. Por
exemplo, o Maré Maker Hub coleta/recebe garrafas PET
Proposta de programa
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Figura 1 Trabalhos práticos nas oficinas para inspirar a reciclagetm

que serão processadas e transformadas em prendedores
de roupas, vendidos pelas lojas dentro do Complexo da
Maré.

criação de moldes e, por outro lado, o desenvolvimento
de um caso de negócios viável baseado na produção de
um produto útil desejado pelos consumidores da Maré.

O MMH funcionará como uma solução prática/incubadora de negócios que inclui orientação física. Ele manterá
um determinado conjunto de ferramentas de desenvolvimento próprio e de fácil replicabilidade, capazes de
processar os materiais coletados. Tais ferramentas são
cruciais para ligar os elementos da cadeia de valor já existente e desenvolver as etapas da cadeia de valor ausente
(por meio de educação, avaliação e moderação). O centro
será usado para treinar pessoas no uso de máquinas e
desenvolver a capacidade de criar produtos próprios.

Inovação por habitantes locais juntamente com os principais inovadores do mundo: Essas soluções integradas
serão desenvolvidas juntamente com seus produtores/
inovadores futuros e usuários do local e artesãos habilidosos, além de organizações inovadoras, como a MateriaBrasil (opcional: Agências externas serão bem-vindas,
por ex., IDEO, SmartDesign, Philips, Coca-Cola; isso permitirá a execução de mais projetos gratuitos e oferecerá
conhecimento a essas empresas visitantes) atuarão como
moderadoras, instrutoras e catalisadoras para o início
da inovação. O MMH funcionará como um ponto focal
adequado e que possibilite que as partes interessadas
criem sua própria inovação. As soluções resultantes serão

Esse conjunto de ferramentas pode mudar no decorrer
do tempo conforme o tipo de desafio que precise ser
superado. As ferramentas desenvolvidas ou adquiridas
anteriormente podem ainda ser aproveitadas juntamente
com empresas novas criadas com sucesso a fim de se
manterem enxutas e flexíveis para desafios novos e em
transformação.
O projeto inclui o desenvolvimento de produtos de código aberto, processos e cadeias de valores em evidência, enfocando os resíduos plásticos como matéria-prima.
Dependendo das lacunas presentes na cadeia de valor
relacionada à venda de produtos fabricados com material
reciclado, por um lado, isso pode incluir o desenvolvimento/aprimoramento das etapas do processo, como coleta/
separação/limpeza de resíduos plásticos, preparação para
produção, criação de uma produção simples que inclui a
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transferidas e implementadas com os residentes interessados em iniciar ou agregá-las a seus próprios negócios.
Esse processo será orientado por treinamento comercial
adicional conforme necessário. A tecnologia desenvolvida será transmitida integralmente aos residentes participantes do projeto desenvolvendo autonomia e capacitação, além da redução dos efeitos negativos. Caso o
MMH seja descontinuado um dia, a “semente” poderá
dar prosseguimento ao projeto. O objetivo é que o MMH
desenvolva, fabrique e implemente 16 soluções derivadas com sucesso, uma para cada comunidade do Complexo da Maré, até o final de 2020.
Um centro de produtores no Complexo da Maré é a grande oportunidade de tratar e resolver vários problemas/
tópicos, como os Jogos Olímpicos, retomada do poder
do estado em áreas ocupadas por traficantes de drogas
(UPPs), poluição da Baía de Guanabara, capacitação e instrução da população de forma positiva e produtiva.
Seu primeiro produto pronto para os Jogos Olímpicos:
Para demonstrar a visão do Centro de Produtores da
Maré, um primeiro produto será desenvolvido e vendido
como um tipo de brinde para turistas e representantes
dos Jogos Olímpicos.
Como a criação do centro de produtores e o desenvolvimento e a produção desse primeiro produto talvez não
funcionem em sequência, a MateriaBrasil desenvolverá
esse produto paralelamente, mas já com a aplicação de
certas regras para testar também as regras e o programa
previstos enquanto a infraestrutura do centro de produtores ainda estiver em construção.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O objetivo específico do projeto do Centro de Produtores é o triple pundit:
•	
Trabalhos práticos e renda própria: Treinamento de
habitantes moradores locais na produção e métodos de inovação de produto. Opcional: Oferta de
treinamento adicional nos aspectos econômicos,
marketing etc. Fortalecimento da base econômica
da favela;
•	
Diversidade: Enfoque especialmente no desenvolvimento de pessoas capacitadas nos dois sexos (homens e mulheres) desenvolvendo programas conforme a necessidade de cada um;
•	
Desenvolvimento da capacidade tecnológica circular: desenvolver instalações de produção complementares juntas na favela que possam transformar
a comunidade em um centro de produção e reciclagem resiliente;
•	
Resíduos como recurso: Promover a consciência entre os habitantes locais sobre a importância da reciclagem e o valor de produtos fabricados de material
reciclado;
•	
Ambiente: Instruir a população local sobre questões
ambientais relacionadas ao descarte incorreto de
resíduos sólidos;
•	
Redução da poluição: Redução da quantidade de
resíduos plásticos e outros itens descartados de
modo irregular no Complexo da Maré e na Baía de
Guanabara.

VALOR AGREGADO PARA AS PARTES
INTERESSADAS
Quais são os resultados almejados (01.2016 - 12.2020)?
Soluções de produtos:
•	
Um brinde para os Jogos Olímpicos e teste do caso
de negócios do MMH;
•	
Projetos de inovação: 40 – 60;
•	
Produtos: 16 – 30;
•	
Empresas derivadas/módulos de produção: 8 – 16;
•	
Material reciclado: KG (a ser avaliado).
Profissionais capacitados (50% mulheres):
•	
Técnicos instruídos no emprego: 200 (20 pessoas/
semestre);
•	
Instrutores treinados/proprietários da empresa no
negócio: 20 – 40;
•	
Rede Alumni (pessoas instruídas, empresas visitantes inovadoras).

Para a Maré e seus cidadãos
Os principais valores deste projeto são a criação de várias entidades empresariais baseadas no uso de material coletado
e reciclado, mais conscientização sobre o consumo circular
como um ótimo modo de vida e a comprovação de que isso
melhora o ambiente e a qualidade de vida dentro da Maré.
O programa do Centro de Produtores da Maré cria uma economia circular dentro do Complexo, estimulando o desenvolvimento da comunidade e trazendo resultados eficazes
contra a poluição da Baía de Guanabara e do Rio de Janeiro.

Por fim, esse projeto desenvolverá homens e mulheres aptos
a construir suas famílias e contribuir para a comunidade local.

Para o Rio de Janeiro e a Baía de Guanabara
•	
Evitar que os resíduos plásticos cheguem à baía. Usando
o exemplo da barreira ecológica no Canal do Cunha que
coleta 30 toneladas de lixo por mês e supondo-se que
5% desse material seja plástico, 1500 kg de plásticos
chegariam à barreira ecológica por mês. Considerando
que 1% desses resíduos plásticos seriam processados
pelos Centros de Produtores e reintroduzidos na comunidade, 15 kg de resíduos plásticos seriam impedidos de
chegar à barreira por mês ou 180 kg por ano. Um aumento de 5% do plástico recuperado evitaria que quase
uma tonelada de plástico chegasse à água por ano;
•	
Estabelecimento de base para a prosperidade do cidadão: As várias iniciativas esclarecidas e iniciadas levarão a vários níveis de imposto para a cidade. Como um
todo, a Maré oferecerá benefícios indiretos e desenvolvimento a um distrito integrado do Rio de Janeiro;
•	
Farol internacional para inovação simples e circular: O Rio de Janeiro pode se tornar um dos pontos
ativos globais para inovação “de baixo para cima”
orientada para o cidadão e, dessa forma, pode exportar sua história de sucesso internacionalmente
para outras sociedades que enfrentam desafios;
•	
O espírito olímpico estimula a inovação sustentável,
o consumo e o mercado interno: Ao criar as primeiras aplicações a serem usadas nos Jogos Olímpicos,
essa iniciativa pode produzir uma ótima história
para a cidade sobre como ela estimulou a inovação
conjunta e a sustentabilidade.
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Para investidores (ROI)
O MMH precisará de orçamento para pagar monitores
e técnicos, administrar o local (aluguel, energia, água etc.),
comprar hardware/software e materiais para produzir 40 –
60 projetos, o que poderia incluir tecnologia de produção
significativa. O MMH desenvolverá pessoas instruídas, aplicações e unidades de processamento/produção.
Esses serviços, se não forem sustentados pelos tributos municipais, serão oferecidos aos cidadãos da Maré gratuitamente, mas poderão ser combinados com taxas de devolução
caso seja gerado lucro. Uma solução de devolução provável
para todas as partes, que assegura que não leve a pessoa ao
mercado negro, precisa ser desenvolvida na Fase 1.
Um exemplo poderiam ser royalties no caso de êxito dos
negócios (por ex., 1,5% do lucro até um certo nível, por
ex., débito mais x% serem alcançados). O fornecimento
de treinamento e infraestrutura, reduzindo os custos de
administração do Centro de Produtores, poderia compensar essa devolução.

Para a Equipe dos Jogos Olímpicos
A equipe receberá um brinde produzido localmente dentro da favela mais relevante e interessante do Rio de Janeiro, demonstrando os potenciais de sustentabilidade
da cidade e o valor de mercadorias fabricadas a partir de
material reciclado.

Para empresas de tecnologia e de inovação
Como a tecnologia e os produtos serão desenvolvidos
com código aberto, as soluções não criarão IP protegido, mas permitirão que determinados provedores de
tecnologia envolvam sua tecnologia e aprendam com ela
para usá-la posteriormente em seus próprios processos
e implementá-la em outros países-ponte ou em desenvolvimento sem a necessidade de oferecer investimento
adicional para proteger essa tecnologia.
O MMH também fornecerá um local ideal para inovadores e gerentes nos países desenvolvidos para contribuírem com sua experiência e aprenderem e instruírem sobre
inovação simples e como obter uma solução para a PPP.

1. EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO (PROJETO E
ENGENHARIA)
Escopo: A equipe de desenvolvimento será responsável
pelo desenvolvimento técnico do programa do Centro de
Produtores para garantir a execução da função pretendida (educação, inovação do produto, processamento de
resíduos sólidos). Essa equipe será responsável pela criação do programa, ampliação do espaço físico do produtor, seleção de projetos, convocação de todas as partes
interessadas necessárias e fornecimento da metodologia
a fim de desenvolver produtos e processos para lançar
com sucesso 16 entidades de soluções até 2020.
•
Equipe: MateriaBrasil e FloatingHorizon, I.S.I.

ESTIMATIVA DE CUSTO
Todos os valores apresentados abaixo estão relacionados
à execução do projeto até agosto de 2016.
Estimamos que serão necessários US$ 285.000 para
criar a fundação do Centro de Produtores da Maré e administrá-la nos 6 primeiros meses.
Os custos adicionais muito provavelmente serão inferiores a US$ 100.000 - 150.000 por ano, mas será feita
outra avaliação no primeiro segmento da Fase 1 para esclarecer o custo total de operação, as possíveis receitas e
a probabilidade de retorno sobre o investimento.

•
Mão de obra: 1 ETI
•
O custo consiste em: Período de trabalho, viagem e hotel
•	Custos resultantes: US$ 100.000,00

2. CENTRO DE PRODUTORES E SEU
FUNCIONAMENTO DURANTE 6 MESES
Escopo: Execução e implementação do Centro de Produtores, instalação de um determinado conjunto de máquinas necessárias para criação de protótipo e treinamento
prático das pessoas.
•
Equipe: Supervisão pela equipe de projeto e engenharia e execução por um terceiro, 2 funcionários
durante 6 meses.
•
Mão de obra: 2 - 3 ETI
•
O custo consiste em: Ferramentas, custos de arrendamento do espaço (6 meses), renovação, custos de
mão de obra
•
Custos resultantes: US$ 120.000,00
3. BRINDE PARA OS JOGOS OLÍMPICOS
Escopo: Paralelamente ao desenvolvimento do Centro
de Produtores, um protótipo será desenvolvido com
aplicação dos métodos e redes projetados para avaliar
e reiterar as necessidades do projeto. O protótipo deverá funcionar como um brinde vendido durante os Jogos
Olímpicos como um Ícone da Maré.
•
Equipe: Supervisão pela equipe de projeto e engenharia e execução por um terceiro
•
Volume de mão de obra: 0,4 ETI
•
Componentes de custo: ferramentas de processamento, mão de obra, custo de marketing
•	Custo do projeto: US$ 50.000,00 (50% reembolsados devido a receita)

4. MONITORAMENTO ANTROPOLÓGICO
Escopo: A equipe de antropologia será responsável pelo
relacionamento entre a comunidade e a equipe do projeto. Ela deverá auxiliar a equipe de projeto no campo de
pesquisa, identificando questões relevantes que devem
ser observadas para garantir que o projeto seja implementado com êxito, respeitando as características culturais da
comunidade. A equipe de antropologia também disponibilizará à equipe de desenvolvimento todos os dados e
informações necessários/relevantes sobre a comunidade.
•
Equipe: Rede de Observatório de Favelas e Redes da Maré
•
Volume de mão de obra: 0,3 ETI
•
Custo do projeto: US$ 15.000,00

PARTES INTERESSADAS DA CADEIA DE VALOR
Partes interessadas: Redes da Maré | Observatório de Favelas | MateriaBrasil | População da Maré | comunidade de pescadores | líderes da Comunidade da Maré | Empresas Locais
Criação da próxima cadeia de desenvolvimento juntamente com todas as partes interessadas:
Redes da Maré e Observatório de Favelas: As Redes da
Maré e o Observatório de favelas atuam como organizadores locais. Como já têm ligações com as comunidades,
elas ajudarão a identificar os melhores pontos focais para
facilitar o diálogo com as pessoas e criar e orientar a metodologia de trabalho com as comunidades;
MateriaBrasil e outros especialistas externos em inovação: A
MateriaBrasil atua no desenvolvimento de unidades de
processamento de plástico e sua implementação no Complexo da Maré. Esse trabalho será desenvolvido através
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de projeto centrado nas pessoas e inspirará principalmente a comunidade da Maré;
Colônia de pescadores, líderes da comunidade: Eles serão
responsáveis, além das redes da Maré e do Observatório
de Favelas, pela facilitação do diálogo e da implementação do projeto. Serão o ponto focal da representação das
pessoas sempre que não pudermos trabalhar diretamente com elas.
Catadores de lixo: A Maré já tem uma comunidade bem
estabelecida de catadores de lixo que podem coletar
principalmente garrafas PET. Essas garrafas são prensadas em fardos e vendidas fora da Maré. Os catadores
de lixo são necessários para a compra de matéria-prima,
por ex., garrafas PET para produção, para debater sobre
qual outro material poderia ser coletado em escala, mas
mostra uma desvantagem de valor embora ainda seja útil
como matéria-prima para algumas aplicações (por ex., Poliestireno) ou para permitir a coleta de lixo via barreiras
ecológicas.
Artesãos e cidadãos interessados da Maré: São os executores do próprio projeto. Todo o projeto é baseado no
envolvimento da comunidade. As pessoas que serão
treinadas devem ser residentes locais, e todo o plástico
recebido/coletado também deve ser local.
Mulheres da Maré: As mulheres são uma parte essencial
nas sociedades de baixa renda, mas muitas vezes não têm
acesso ao desenvolvimento pessoal. Por ex., as mães ficam dentro da favela enquanto cuidam dos filhos, a criação de um programa dedicado para esse segmento na
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sociedade criará uma ótima base para erguer a Maré.
Empresas locais (varejo): Após o processamento de plásticos em novos produtos, as lojas de varejo locais são necessárias para vendê-los e criar um importante elemento
para estabelecer a cadeia da economia circular montada
dentro do complexo.
Universidades: As universidades locais podem ajudar a
examinar os resíduos coletados, identificar possíveis
riscos à saúde e avaliar se o material coletado na baía
pode ser usado na produção ou apenas para a geração
de energia.

PROJETOS SIMILARES
5. Projetos que já utilizam o processamento de plástico com técnica rudimentar já acontecem no Brasil e no
exterior. Entretanto, nenhum dos projetos investigados
tem característica de capacitação da comunidade. Geralmente essas ações ocorrem separadamente.

CADEIRA MARÍTIMA STUDIO SWINE
https://vimeo.com/58461689

O Studio Swine desenvolveu
esta cadeira feita com a reutilização de plástico coletado em
pescaria. Eles desenvolveram
moldes simples e um forno
de fundição para embalagem
plástica de querosene. A ca-

deira é fabricada a bordo do próprio barco do pescador.
Com o material coletado, designers criam cadeiras que
recebem numeração da posição geográfica onde o plástico foi coletado.

OUTROS PROJETOS/INICIATIVAS DE
INOVAÇÃO SOCIAL
OPEN SOURCE ECOLOGY:
www.opensourceecology.org

Projetos de código aberto para a civilização. Crie você
mesmo. A OSP está desenvolvendo máquinas industriais
de código aberto que podem ser fabricadas por uma
fração dos custos comerciais e compartilha seus projetos on-line gratuitamente. O objetivo da Open Source
Ecology é criar uma economia de código aberto - uma
economia eficaz que amplie a inovação pela colaboração
aberta.

MAYA PEDAL:

www.mayapedal.org

RECICLETA - BROWNIE LUIZ, MATERIABRASIL E
ZEBU MEDIA
www.recicleta.vc

Recicleta é um projeto desenvolvido pela MateriaBrasil
juntamente com outras empresas para trabalhar com o
plástico Brownie do Luiz e transformá-lo em outros produtos. Por meio de uma unidade móvel de reciclagem (uma
Recicleta), o processo ocorre diante dos olhos do usuário.
A ideia é orientar o cliente Brownie do Luiz que esse resíduo, aparentemente sem valor, na verdade tem um valor
intrínseco e não deve ser descartado sem cuidado.

A Maya Pedal cria bicimáquinas
ou máquinas de bicicleta, mas
é mais do que isso. Ela oferece
alojamento e uma cozinha para
voluntários encarregados de administrar a unidade. Os voluntários estão no local 24 horas por
dia, e nós fazemos a manutenção da unidade, respondemos e-mails, atualizamos o site, cozinhamos para nós
mesmos. Também ajudamos Carlos na oficina que fabrica
as bicimáquinas, realizando reparos e manutenção das
bicicletas dos clientes, além da limpeza e organização
da oficina. Os voluntários podem auxiliar na oficina e no
escritório, e nós também podemos ajudar a melhorar a
unidade de alojamento dos voluntários.
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OPEN IDEO:

www.openideo.com

A OpenIDEO permite que pessoas de qualquer lugar colaborem para o desenvolvimento de soluções inovadoras
a fim de enfrentar desafios sociais e ambientais.
Início do processo com pesquisa para desenvolver empatia e entender as necessidades das pessoas antes de se
aprofundar em soluções. A OI também acredita no aprendizado durante a criação - experimentando ideias com
pessoas o mais rápido possível, incorporando o feedback
delas e aprimorando as ideias novamente. Convencida
de que a melhor inovação vem da criação conjunta entre
pessoas com perspectivas diferentes.

CRONOGRAMA
ETAPA 1 (ATÉ 08.2015)
Objetivo: A) Definição do pacote do programa, modelo
de negócios, identificação e seleção do 1º conjunto de
projetos a ser executado. B) Desenvolvimento do conceito de brindes e tomada de uma decisão.
Maio de 2015:
formalização de parcerias e trabalho em campo inicial no
Complexo da Maré;
Junho de 2015:
•
A1: Envolvimento com a comunidade local, localização de oficina, proposta de valor da MMH e
definições dos investidores (quem é o cliente);
•
A2: Observação de campo de trabalho e coleta de
dados (volume de resíduos sólidos gerados, tipo de
resíduos, população, associações de pescadores etc.);
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•
•

 3: Verificação do material da barreira ecológica
A
B1: Reunião com o comitê olímpico para discutir
possíveis brindes com a marca da Maré com respaldo da equipe dos Jogos Olímpicos.

Julho de 2015:
•
A4: Desenvolvimento do conceito do programa e
planejamento de escala, custo e valor para o MMH;
•
A5: Verificação da análise do material das barreiras
ecológicas na universidade.
•
B2: Desenvolvimento do projeto do brinde e seu
processamento, definição de marca, estratégia de
vendas com base nas observações feitas;
Agosto de 2015:
•
A4: Revisão da solução do conceito;
•
A6: Recebimento de relatório sobre usabilidade do
material da barreira ecológica.
•
B2: Revisão do brinde com a equipe dos Jogos Olímpicos, planejamento de custo e precificação, planejamento de marketing. Fornecimento de calendário
detalhado para assinatura.
Setembro de 2015:
•
A5: finalização do escopo do programa do MMH até
2020 e apresentação para decisão à Cidade do Rio
de Janeiro e outros investidores.
•
B3: Projeto do produto pronto para produção, definição de plano para criação da unidade de produção
ou planejamento de compra da unidade de produção.

FASE 2 (ATÉ 08.2016)
Objetivos: A) Criar o Centro de Produtores da Maré; B)
desenvolver, produzir e levar o brinde ao mercado. Nessa
fase, a criação do Centro de Produtores e a produção
da primeira solução de demonstração (brinde) funcionará
paralelamente, o que criará o potencial para vários desafios.
Outubro de 2015:
•
A1: Criação de protótipo e teste do conceito de
MMH final;
•
A2: Seleção e compra de máquinas da oficina necessárias para criar moldes e unidades de produção.
•
B1: Compra da unidade de produção ou peças semiacabadas para produzir a máquina de fabricação.
Planejamento de marketing.
Novembro de 2015:
•
A2: Aluguel do espaço e identificação de pessoas
que ajudarão a administrar a área (monitores voluntários).
•
A3: Contato com pessoas da comunidade para
identificar problemas e inovadores;
•
B2: Fabricação da unidade de produção e molde;
Dezembro de 2015:
•
A3: Identificação de desafios na comunidade
•
B3: Criação de um Centro de Produtores de molde e
produção.
Janeiro de 2016:
•
A4: Lançamento do primeiro Centro de Produtores e

•
•

série de capacitação da comunidade.
B4: Produção dos primeiros brindes como parte do
treinamento para demonstração do funcionamento
da produção.
B5: Criação de marca e desenvolvimento do conceito de vendas

Fevereiro de 2016:
•
A5: Prosseguimento com o treinamento e fase de
conceito das primeiras soluções.
•
A6: Desenvolvimento de site do Centro de Produtores.
•
B6: Preparação de venda e de promoção (site de loja
on-line).
Março de 2016:
•
A7: Revisão de conceito com a comunidade local
(catadores de lixo, consumidores, varejo) e inclusão
do elemento de conscientização.
•
A8: Revisão da metodologia.
•
B7: Início das vendas.
•
B8: Planejamento de transição ou estratégia de
saída do 1º produto.
Abril de 2016:
•
A9: Reiteração da 2ª fase de conceito da solução
(produto, produção e modelagem dos negócios)
•
A10: Início da criação do primeiro relatório anual do
MMH, incluindo um “making of”.
•
B9: Definição de etapas para lançamento do 1º
produto juntamente com o novo/futuro proprietário
do produto e produção.
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Junho de 2016:
•
A11: Apresentação final da nova série de soluções
para que a comunidade e os investidores decidam
pela produção.
•
A12 e B10: Apresentação do relatório da 1ª fase.
•
B11: Lançamento do 1º produto.
Julho de 2016:
•
A: O fluxo da solução A continuará como o B.
•
C: O início do treinamento do fluxo C da nova solução começará para dar boas-vindas a 20 trainees e
4 desafios.
•
Coordenação: Revisão da oficina para planejar o
rumo para 2017 (identificar lacunas na cadeia de
valor para aumentar a coleta e reciclagem de resíduos, além de se obter o valor agregado estratégico
para a comunidade).
•	Tomada de decisão sobre como proceder, quais empresas envolver, soluções desejadas, talvez ampliação para outras favelas.
•	Planejamento de conferência e outras opções para
apresentar o aprendizado.

FASE 3 (APÓS 09/2016)
Após a implementação do 1º produto, o Centro de
Produtores da Maré, com resultados positivos, buscará
maneiras de repetir o projeto em outras comunidades
do Rio de Janeiro.

ANEXO
PARCEIROS
MateriaBrasil
A MateriaBrasil * (www.materiabrasil.net) é um centro de
referência para materiais e sistemas com alto índice de
responsabilidade socioambiental e parceiros de produção e consumo consciente. Criada da união da Sistema
Ambiental e a FibraDesign, a MateriaBrasil reúne uma
das melhores coleções de materiais de baixo impacto
ambiental e alta contribuição social no Brasil. Com uma
equipe com conhecimento em vários setores envolvendo engenheiros, designers, economistas, biólogos etc. e
duas sedes (nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro), a empresa está em posição de atuar em diversas
áreas, entre outras:
•
Design: Design do produto, design de apresentação
e eventos e design gráfico e promocional;
•
Materioteca: Suprimento e seleção de materiais socioambientalmente responsáveis, gestão de compra
associada ao fornecimento de serviços, geração de
conteúdo textual ou audiovisual, sistema de gestão
ambiental;
•
Serviços ambientais: Análise do ciclo de vida do
carbono e inventário de rotulagem ambiental;
•
Materialização: Modelagem, criação de protótipo e
monitoramento de produção de produtos de parceiros responsáveis ambientalmente;
Todos os serviços listados têm modelos de negócios de
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linha condutora e modelos de produção inovadores, aplicação prática de parcerias (o que permite a colaboração
de fornecedores e parceiros em serviço), procura de inovação contínua e desenvolvimento sustentável.
Os principais objetivos da empresa são a divulgação de
informações valiosas sobre sustentabilidade, promoção
da criação de valores para uma economia mais sustentável; assumir escolhas responsáveis por empresas, arquitetos, designers, engenheiros e outros profissionais para
inovar em seus projetos e produtos com base em nossos
serviços; desenvolver projetos, internamente ou em parceria com clientes, acompanhar todas essas diretrizes e
concentrar informações sobre a MateriaBrasil para lançar
produtos de conscientização pública.
FloatingHorizon (Ralph Schneider)
Gerente sênior em inovação, atua com voluntário no projeto “Desafio do Delta Limpo” nas áreas de estratégia,
conceito e desenvolvimento de sistema. Ele tem experiência anterior em engenharia mecânica, gestão de inovação e desenvolvimento de produtos plásticos. Seu projeto pessoal é o www.floatinghorizon.org e ele é membro
fundador e conselheiro sênior na Ocean Collaboration
Platform uma plataforma de inovação aberta para tecnologia de ciências do oceano (NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPOSTO NA RECEITA FEDERAL (EIN):
46-2553792; Endereço: 300 central park west apt. 3D2,
Nova York, NY 10024-1513, EUA); www.ralphscheneider.de.
Investments in Sustainable Innovations
Metas relevantes da empresa: Melhorias na cadeia de
valor por meio de abordagens inovadoras e análise do

sistema; estímulo da economia circular. Foco na prevenção de lixo plástico. Assistência a governos para atingir
metas de eficiência de recursos. Contato: Yvon Wolthuis,
y.wolthuis@i-s-i.nl, +31 628829858.
Objetivo comum
Capacitar os habitantes locais e pequenas empresas por
meio de soluções de baixo investimento e tecnologias
de fácil acesso para tratamento de resíduos plásticos do
Complexo da Maré.

CONTEXTO LOCAL
(tradução automática do português)
O que é a Maré
Localizado na cidade do Rio de Janeiro incrustada em
uma faixa de terra entre a Avenida Brasil, a principal via
da cidade, e a praia da Baía de Guanabara, que liga o Canal do Cunha, é encontrado o Complexo da Maré. O que
era originalmente um manguezal, transformou-se em um
dos maiores conjuntos de favelas da cidade constituído,
de acordo com a pesquisa oficial mais recente, de aproximadamente 140.000 habitantes distribuídos entre 16
comunidades pobres e mais de 40.000 famílias.
Com origem nos anos de 1940, a área é afetada por problemas sociais, infraestrutura, violência e falta de ação
do governo. Mesmo após a ocupação do território pelas
forças armadas e, subsequentemente pela polícia militar
do estado como parte do programa de pacificação das
favelas (UPPs) do Governo do Rio de Janeiro, os residentes do Complexo da Maré enfrentam diariamente problemas relacionados à falta de investimentos por parte
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do governo no desenvolvimento e assistência. “Enfrentar o preconceito e o estigma social é um dos desafios
comuns nas vidas dos residentes da Maré diariamente.
Como todas as outras favelas da cidade, a Maré tem sido
tratada como um território sem ordem, sem lei e violento.
Muitos de seus residentes ainda usam as áreas vizinhas Bonsucesso e Ramos, por exemplo - como referência de
endereço ao procurarem emprego, mesmo aqueles que
requerem menos instrução ou experiência profissional.
Os estigmas impostos no território também são gravados
no corpo dos habitantes, especialmente os jovens, vistos
perversamente como violentos em potencial. “
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Apesar de começar como uma ocupação ilegal, atualmente a Maré é considerada parte oficial da cidade do Rio de
Janeiro, sendo a XXXª Região Administrativa do Município. Dos 161 distritos da cidade, a Maré é o nono mais
populoso. Embora tenha sido formalizado como comunidade, a situação permanece crítica no complexo, com
falta de investimento público em segurança, saneamento, saúde e, acima de tudo, em educação. Atualmente, as
comunidades enfrentam problemas com a coleta regular
de lixo, fornecimento de energia elétrica e sistema de
saúde, o que faz com que a população procure soluções
paliativas que geram enorme impacto negativo, como
desembocadura de esgoto e descarte de lixo no Canal
do Cunha (Baía de Guanabara), queima de lixo em local
público e ligações elétricas clandestinas (gatos).
“A luta pelo acesso aos serviços públicos é algo permanente para os residentes da Maré. Graças às diferentes
formas de mobilização coletiva e negociação com o governo, atualmente a Maré conta com 17 escolas públicas, nove centros de saúde e uma unidade de assistência
social. É verdade que há muito no que se investir, especialmente em educação, porque apenas três escolas
instaladas oferecem ensino médio e duas delas somente
à noite, o que obriga os jovens a continuarem a educação
básica em outros distritos da cidade. “
No processo crescente contra este território com outras
áreas da cidade, é necessário que os diferentes grupos
sociais vejam a Maré mais através de sua capacidade do
que por suas necessidades.
A economia da Maré
“A consolidação das comunidades foi acompanhada pelos

investimentos familiares além da habitação. Entretanto,
pequenas lojas variadas começaram a surgir e ganhar formatos combinados, geralmente na forma de residência e
trabalho na mesma propriedade. Armarinhos, bares, adegas, oficinas de usinagem, salões de beleza entraram em
operação, e os residentes desenvolveram sua arte como
sapateiros, costureiras, alfaiates, pedreiros, marceneiros,
carpinteiros, comerciantes, babás, manicures etc. em um
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foi descoberto que o comércio e o serviço local empregavam 9.371 pessoas, das
quais 76,4% eram residentes do próprio
complexo. Dos projetos, 93.4% tinham
pelo menos um dos trabalhadores residentes na Maré. Esses números representam a força econômica que esse grupo de
pessoas tem e torna clara a importância
social desse mercado que, além de gerar
renda e emprego internamente, disponibiliza produtos e serviços aos habitantes do
complexo, o que torna claro que a economia na Maré funciona com mão de obra
predominantemente dos habitantes locais
e voltada para eles.
processo intenso de construção da Maré
como um território de reinvenção do trabalho e geração de renda. As comunidades surgem também como um espaço
de produção de mercadorias e serviços,
embora longe de alcançar a autonomia ou
autoridade em relação à cidade como um
todo. “
Com aproximadamente 140 mil habitantes, o Complexo da Maré é uma área
comercial enorme que ainda não atingiu
todo seu potencial. De acordo com o trabalho feito pelas redes da Maré e pelo
Observatório de Favelas, existem dentro
do complexo 3.182 estabelecimentos comerciais. Durante o processo de pesquisa,
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A Olimpíada de 2016, a população e a
poluição
Com a aproximação dos Jogos Olímpicos
de 2016, o Rio de Janeiro enfrenta o desafio de limpar a Baía de Guanabara, onde
acontecerão disputas aquáticas, como
competição de vela. O evento trouxe um
grande número de investimentos para a
cidade que devem ser revertidos não apenas para ações de atenuação, mas também para educação pública e campanha
de conscientização relacionadas ao nível
elevado de poluição na Baía, buscando
soluções no longo prazo.
Atualmente, as ações de atenuação já
estão em andamento, como barcos e

barreiras ecológicos relacionados, respectivamente, a coleta e barreiras ao lixo
flutuante. Atualmente, a cidade tem 5 barcos ecológicos e 11 barreiras ecológicas,
uma no Canal do Cunha, no Complexo da
Maré.
A poluição da Baía no estado atual representa uma ameaça constante à população
do Rio e promove a degradação de um
valioso ecossistema, o que pode ser uma
ameaça aos Jogos. Se o planejamento não
for cumprido, os atletas enfrentarão riscos
sérios, como vemos retratados na matéria
do jornal O Globo do dia 07 de maio de
2015, onde dois velejadores brasileiros
que irão competir nas Olimpíadas tiveram
o barco virado ao bater em uma caixa de
plástico que flutuava na Baía de Guanabara, onde treinavam. (http://oglobo.globo.com/
esportes/velejadores-sofrem-acidente-com-lixo-na-raia-olimpica-1-15799860).

É esperado que seja possível que as barreiras ecológicas retenham 4000 toneladas de resíduos por ano, isso representa uma média de 30 toneladas por
mês em cada uma das 11 barreiras ecológicas (http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/
noticia/2014/11/no-rio-ecobarreiras-tentam-conter-poluicao-na-baia-de-guanabara.html).
Além do impacto no evento global que se aproxima, a poluição da Baía de
Guanabara afeta diretamente a vida de 8,5 milhões de pessoas que vivem nos
arredores, entre as quais, a população do Complexo da Maré. Um exemplo
claro desse impacto é a comunidade pesqueira da favela (do complexo) Marcilio Dias. De acordo com a notícia apresentada no jornal do Brasil, essa tradicional colônia de pescadores está lutando para exercer sua atividade devido
ao assoreamento causado por um esgoto aberto. A poluição afeta diretamente a renda de famílias que vivem da pesca. De acordo com o representando
do Complexo dos Pescadores, Ishmael, sempre que lança uma rede de pesca,
ele captura mais garrafas PET e sacolas plásticas do que peixe (http://www.jb.
com.br/comunidade-em-pauta/noticias/2014/02/05/a-mare-nao-esta-para-peixe/).
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19.
MAIS OPÇÕES DE
RECICLAGEM DE PLÁSTICO
COM UM NOVO DESIGN
DE PRODUTO

Proposta de programa
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SUGESTÃO PARA A ABORDAGEM DE
DELTA LIMPO
Os resíduos sólidos nas águas locais do Rio de Janeiro estão por toda parte e, antes do início dos jogos Olímpicos
e Paraolímpicos Rio 2016, um sistema de água mais limpa
(superfície) é de extrema importância para as autoridades
locais responsáveis. Para desenvolver e repetir de maneira sustentável as medidas originais comprovadas de
prevenção com uma contribuição, no longo prazo, para
redução dos resíduos plásticos jogados no ambiente por
não terem valor, essa proposta melhora as opções de
possível reutilização e reciclagem de resíduos plásticos
envolvendo as comunidades locais e o setor criativo nos
pilotos de reutilização e reciclagem de plástico.

Escopo
O objetivo dos trabalhos é realizar projetos (pilotos) no
curto prazo para conscientizar as pessoas sobre o valor
dos resíduos plásticos e para reciclagem útil de resíduos
sólidos - com o foco principal nos plásticos - das águas do
Rio de Janeiro envolvendo as comunidades locais. É enfatizada a contribuição, no longo prazo, para os projetos de
águas superficiais mais limpas, melhorando a subsistência
de comunidades locais e possivelmente impedindo que
os plásticos sejam descartados inadequadamente.
Estimular a reutilização e a reciclagem: passar do incentivo ao desperdício para o desenvolvimento de um
mercado de produtos reutilizados e reciclados. Combinar
coleta, reutilização e reciclagem com a criação de oportunidades de trabalho e renda para comunidades em áreas

nas quais os problemas socioeconômicos e relacionados
ao desperdício são graves; uma das precondições dos
conceitos do produto, que estão sendo exploradas durante a fase de viabilidade atual, é a criação de oportunidades de trabalho e renda para as comunidades locais.
Os brasileiros querem que a baía esteja limpa durante as
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Olimpíadas e depois. Essa atividade piloto coincide com
as Olimpíadas, que serão realizadas na atualmente poluída Baía de Guanabara do Rio.

Solução proposta e sua abordagem gradativa
Será criado valor agregado para os plásticos atualmente descartados como nova matéria-prima projetando-se
produtos que possam ser fabricados com o material plástico descartado. Uma força de mercado pode ser criada
para polímeros que atualmente não são coletados porque
têm pouquíssimo valor de mercado. Nesse caso, aumentará as chances de uso de reciclado em vez de material virgem. As pessoas nas comunidades têm conjuntos
de habilidades que podem ser usadas como base para
o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento da
capacitação no longo prazo para os centros de reciclagem
na área local que inclui instalações de produção permitirá novas oportunidades de geração de renda para a comunidade. O envolvimento em práticas ambientalmente
sólidas aumentará a conscientização e irá gerar comportamento sustentável, o que permite a transferência de
conhecimento entre gerações sobre a redução do efeito
da comunidade no ambiente.
Linhas gerais do projeto:
Exploração rápida em estreita colaboração com o WWF
Holanda/WWF Brasil para:
•
Investigar as possibilidades para obter matéria-prima suficiente de qualidade, do sistema de água doce
para reutilizá-la ou reciclá-la;
•	Criar produtos/projetos-pilotos em estreita colaboração com designers industriais (incluindo patrocinaProposta de programa
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dores e apoiadores dos Jogos Olímpicos) que podem
ser produzidos nas comunidades locais usando-se
suas habilidades, finalizado com novas tecnologias
e projetos (cocriação) para produtos de consumo
funcionais viáveis e comercializáveis; fazer o levantamento da presença e qualidade das habilidades
das comunidades locais;
•	Analisar a presença de aceitação e fatores sociais e
culturais determinantes;
•	Avaliar a viabilidade técnica e depois a redução do
impacto ambiental estimado dos pilotos criados;
•	Avaliar a capacidade de comercialização dos produtos propostos;
•	Avaliar a viabilidade do produto para comercialização em prazo limitado;
•
Verificar a estrutura fatual legislativa e institucional
para envolvimento nas atividades propostas;
•	Estabelecer a produção do centro de reciclagem
local na comunidade no Rio Carioca, próximo à
entrada do Parque Nacional da Tijuca para o piloto;
•	Após a criação bem-sucedida do piloto, o número de
produtos e a complexidade das opções de produção
podem ser expandidos;
•	Replicação em outras comunidades em outras bacias
fluviais no Estado do Rio de Janeiro.

Proposta/argumento(s) de venda exclusiva
Valor agregado:
O piloto para o Rio de Janeiro começa bem antes do verão de 2016 para fabricar um produto de consumo da
moda que pode ser vendido antes e durante os Jogos

Olímpicos e Paraolímpicos.
Isso ajuda na redução da entrada de plástico proveniente
do Estado do Rio de Janeiro na Baía de Guanabara. As
Olimpíadas, que atraem dezenas de milhares de atletas e
milhões de espectadores, são uma oportunidade exclusiva neste projeto para divulgar sua mensagem igualmente
entre os habitantes locais e os visitantes. A combinação
da produção de um produto de consumo da moda com
ferramentas de comunicação especialmente criadas às
quais as pessoas podem se referir e se envolver de maneira ativa é inovadora neste campo e pode ser usada
para se obter o máximo impacto. Três conceitos estão
sendo explorados atualmente: uma sacola (de compras)
que pode ser produzida em grandes quantidades, um
carrinho e produção para demonstrar o processo de reciclagem e uma cadeira ou outro produto de consumo que
pode ser feita de plásticos não PET.
Com um “carrinho de produção bicicleta”, por exemplo, é
possível promover a reciclagem de garrafas PET. Com esse
carrinho, as pessoas podem triturar seus próprios resíduos
plásticos e ver com seus próprios olhos que os resíduos podem ser usados imediatamente para produzir outras mercadorias de plástico, o que aumentará sua compreensão
comum das possibilidades contínuas de se reutilizar material plástico de maneira útil, ou seja, derretendo os polímeros e usando-os como filamentos para uma impressora 3D,
por exemplo. Para garantir o padrão dos produtos e em um
esforço de falar a mesma língua no mundo da reciclagem
de plástico, a Plastic Soup Foundation criará uma etiqueta
facilmente reconhecível para os produtos plásticos reciclados. Os produtos descritos acima provavelmente serão os
primeiros a serem produzidos com essa etiqueta.

DESIGNS DO SETOR CRIATIVO: DESIGNERS QUE PREPARAM
CONCEITOS PARA DESENVOLVIMENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO
E FERRAMENTA DE PARTICIPAÇÃO
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Como será a cadeia de valor

DESIGNS DO SETOR CRIATIVO: DESIGNERS QUE PREPARAM
CONCEITOS PARA A REUTILIZAÇÃO DE PLÁSTICOS PARA
IMPRESSORA 3D APÓS A TRITURAÇÃO.
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Por que o World Wide Fund for Nature (WWF) e com quem
O WWF é a única grande organização de conservação
ambiental internacional independente que tem escritórios
na maioria das principais cidades com grandes deltas que
enviam a maior parte do lixo plástico para o oceano. A credibilidade, a rede de contato e o envolvimento com o público do WWF são necessários para despertar a atenção
de um público maior e parceiros privados nessas cidades.
Nas economias emergentes cada vez mais os jovens crescem em megacidades, longe das áreas distantes (protegidas) onde o WWF geralmente localiza seus projetos de
campo. Em consideração ao restante relevante nessas
economias que crescem rapidamente, o WWF deve se
engajar na restauração da relação perdida entre os habitantes das vastas megacidades e a natureza. Para fazer
os habitantes perceberem que todos nós nos beneficiamos do uso e das metodologias de produção eficiente de
água e recursos limpos. Este programa exige trabalho nas
cidades com o resultado positivo de águas, praias e locais turísticos mais limpos com facilidade para conceber
benefícios naturais e sociais. As pessoas podem realmente contribuir e ver a diferença: importante para o público
urbano do WWF! Dessa maneira, estamos estimulando os
moradores da cidade a se juntarem novamente à natureza.
Em termos de parceiros, o WWF se reunirá com uma organização de bem-estar humano profissional; dependendo do local, poderá ser a Oxfam, Care ou uma ONG local.
Para o projeto e execução desse piloto no Rio de Janeiro,
eles irão colaborar com as partes interessadas locais, a
rede holandesa do “acordo referente à cadeia de valor
de materiais plásticos”, em particular a Plastic Soup Foundation e a Investments in Sustainable Innovations (ISI).

PLANO DE ATIVIDADE (O QUE
PROPOMOS EXATAMENTE)
Fase 1 (até 08.2015)
Meta: (Início) Estabelecer o projeto e trabalhar com designers para o desenvolvimento dos conceitos a serem
produzidos. Executar estudos de viabilidade necessários
e criar uma etiqueta.
Planejamento: O início ocorreu em 1º de novembro de 2014.
Fase 2 (até 08.2016)
Meta: Implementar um piloto para fabricação de um ou
mais produtos feitos de plásticos reciclados no centro de
reciclagem da comunidade ao longo do Rio Carioca. Os
produtos recebem uma etiqueta para que sejam reconhecíveis em sua comercialização. Organizar o modelo dos
negócios em torno da produção para sustentá-lo.
Planejamento: Início e criação do piloto em julho de 2015.

Fase 3 (após 09.2016)
Meta: Aumentar o número de produtos e de instalações
de produção, replicar, se possível, e continuar o envolvimento com o setor criativo para desenvolvimento de
conceito adicional.
Planejamento: De maneira lenta e gradual, cada comunidade deve ter sua própria instalação de produção. O objetivo é inaugurar uma nova instalação a cada seis meses.
Estimativa de custo e valor agregado:
A estimativa de custo e valor agregado está sendo examinada atualmente em um estudo de viabilidade. São esperadas conclusões em agosto de 2015.

Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
229.

ANEXO
SOBRE - PERFIS DAS EMPRESAS
WWF
O WWF-Brasil é uma organização
não governamental dedicada à conservação da natureza visando harmonizar as atividades humanas com
a conservação da biodiversidade e
promover o uso racional dos recursos
naturais para o benefício dos cidadãos atuais e as futuras
gerações.
O WWF-Brasil, criada em 1996 e com sede em Brasília,
desenvolve projetos em todo o país e faz parte do WWF,
a maior rede independente de conservação da natureza,
com operações em mais de 100 países e o apoio de aproximadamente 5 milhões de pessoas, incluindo associados
e voluntários.
Plastic Soup Foundation
O oceano não é o lugar do
plástico
A contaminação do oceano por plásticos é um
outro problema, além do
aquecimento global, acidificação e pesca predatória. Os
oceanos constituem 72% da superfície da Terra e são
nossos principais fornecedores de oxigênio. Portanto, a
poluição com plástico é uma ameaça séria ao ecossiste-
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ma vital da Terra, especialmente porque o plástico não
é biodegradável. Com a degradação e fragmentação de
plásticos em pedaços pequenos, toda a nossa água se
transforma em uma sopa global de microplásticos. Substâncias químicas tóxicas também são liberadas por esses
plásticos. Animais, até mesmo o zooplâncton, confundem
o plástico fragmentado com comida. Dessa maneira, os
resíduos tóxicos entram com frequência em nossa cadeia
alimentar. Grande parte da população mundial depende
do alimento dos oceanos. A contaminação da água por
plástico pode causar problemas graves à nossa saúde.
Contra esse cenário, a ONG holandesa Plastic Soup Foundation quer pôr um fim ao aumento da contaminação de
nossos oceanos por plásticos. A PSF deseja se empenhar
fortemente para que o plástico não seja mais jogado no
mar futuramente.

Investments in Sustainable Innovations
Metas relevantes da empresa: Melhorias na cadeia de valor por meio de abordagens inovadoras e análise do sistema; estímulo da economia circular. Foco na prevenção de
lixo plástico. Assistência a governos para estrategicamente atingir metas de eficiência de recursos.
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20.
NET-WORKS
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SUGESTÃO PARA A ABORDAGEM DE
DELTA LIMPO

fora) em algum momento levará à destruição do meio
ambiente e também invariavelmente ocasionará o colapso econômico.

Escopo

Negócios
Como parte de uma ousada estratégia Mission Zero, a
Interface está determinada a eliminar sua dependência
do petróleo, mudando de matérias-primas petroquímicas
para materiais 100% recicláveis ou biobaseados para produzir carpetes. Encontrar uma oferta consistente de polímero de nylon de alta qualidade representa um desafio
único na aquisição.
A Net-Works fornece uma solução na aquisição de redes usadas como forma de fechar o ciclo de fabricação.
Através desse programa, a Aquafil obtém um material de
origem de alta qualidade que pode ser reciclado em fio
de nylon para a produção de placas de carpete. Ao incluir
algumas das pessoas mais pobres na cadeia de suprimento global, a Interface dá um passo à frente para se tornar
uma empresa inclusiva. E ao aumentar o suprimento de
conteúdo reciclado, a Interface está eliminando a dependência de matérias-primas.
A Net-Works trabalha para desenvolver infraestrutura
socioeconômica em cada local de coleta como uma plataforma para coletar redes, criando novos sistemas bancários comunitários ou fortalecendo os grupos existentes
que oferecem serviços financeiros e uma valiosa educação sobre poupança para homens e mulheres.

Pessoas
Para muitas comunidades litorâneas e próximas a lagos
nos países em desenvolvimento, a pesca, o cultivo de
algas e a agricultura em pequena escala são as únicas
maneiras de se obter o alimento diário. Esses meios de
vida apresentam um alto nível de risco, e as pessoas têm
pouco acesso aos serviços financeiros ou previdência social no caso de desastres naturais ou outras emergências.
Em um mundo onde a pressão global sobre os recursos naturais aumenta exponencialmente, os trabalhos
de conservação muitas vezes são difíceis e caros, e os
custos de conservação com frequência afetam desproporcionalmente as pessoas mais pobres que vivem nas
áreas rurais. A ZSL trabalha para encontrar soluções que
podem beneficiar essas pessoas.
Como os membros da comunidade vendem redes na
cadeia de suprimento global da Net-Works, o programa
fornece valor no longo prazo que, de outra forma, não
estaria disponível, e uma fonte valiosa de renda adicional
que pode ser usada para obter alimento em períodos de
necessidade, respaldar escolhas educacionais ou investir
em outras oportunidades de meio de vida.
O rápido esgotamento dos recursos naturais representa um problema para o ambiente como um todo, mas
também um esforço significativo para as empresas. Um
modelo industrial “take-make-waste” (pegue, faça e jogue

Ambiente
Os ecossistemas marinhos e de água doce saudáveis são
essenciais para sustentar a vida em nosso planeta - desde
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o controle climático até a produção mineral, água potável e
alimentos -, todos dependem da água para sobreviver, tanto
em uma área urbana mediterrânea quanto no litoral rural.
Mas o sistema é frágil, e os detritos plásticos em nossos
oceanos representam uma das formas de poluição mais
difundidas, persistentes e prejudiciais. As redes de pesca
de nylon são responsáveis por uma grande parte dessa
poluição por plásticos. As redes demoram centenas de
anos para se decompor e continuam a capturar e matar
a vida marinha sem benefício humano - um resultado conhecido como pesca fantasma.
A ZSL está sempre em busca de soluções para problemas
ambientais que são financeiramente sustentáveis e que
beneficiam diretamente a população que vive próxima a
esses ecossistemas marinhos e de água doce vitais.
A Net-Works oferece incentivos no longo prazo que capacitam e motivam as comunidades a trabalharem juntas
para limpar seu ambiente natural, fortalecendo a biodiversidade da qual dependem como meio de vida e incentivando-as a adotar comportamentos mais sustentáveis
- mantendo as redes fora do ecossistema para sempre.
Solução proposta e sua abordagem gradativa
A Net-Works permite que os residentes locais coletem
redes descartadas, o que acarreta na destruição do ecossistema marinho, e as vendam de volta para a cadeia de
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suprimento global - oferecendo a essas redes destrutivas
danificadas uma segunda vida como placas de carpete
bonitas e duráveis.
O produto de uma parceria improvável, o programa da
Net-Works mostra que quando as empresas, a conservação e as comunidades inovam juntas, podemos fazer uma
mudança sustentável positiva.
O primeiro piloto da Net-Works começou em Danajon
Bank, Filipinas, e o programa filipino continua a crescer
enquanto trabalhamos para ajustar esse modelo inovador
e medir seus impactos. Atualmente estamos desenvolvendo um novo site de coleta da Net-Works em Camarões.
Também estamos trabalhando na produção de um manual
da Net-Works que pode ser usado para replicar o modelo.

Proposta/argumento(s) de venda exclusiva
Ao trabalhar juntos em estreita parceria, a Interface e a
ZSL estão criando uma solução comercial sólida com impactos positivos no longo prazo nos ecossistemas marinhos e de água doce ao mesmo tempo em que também
oferecem oportunidades financeiras a algumas das pessoas mais pobres do mundo.
A Net-Works permite que as comunidades pesqueiras
nos países em desenvolvimento vendam redes usadas de
volta para a cadeia de suprimento global - a Interface re-

cebe um suprimento de nylon para a produção de placas
de carpete, e a comunidade local recebe incentivos no
longo prazo para proteger seu ambiente natural.

Estimativa de custo e valor agregado:
Designação de custos para que os projetos de execução
sejam usados como uma indicação dos projetos em outros países:
Recentemente recebemos duas doações da Darwin Initiative (Reino Unido) para expansão do fundo. A primeira
doação (US$ 530.000) contribuirá para a nossa expansão de um centro de coleta filipino em Northern Iloilo. A
segunda doação (US$ 495.000) será usada para apoiar
nossos esforços de expansão na área de Lake Ossa, Camarões, África Ocidental.
Valor
Indicação de valor de redes de pesca de poliamida por
quilo -> varia de 0,40 euro a 1,50 euro, dependendo da
qualidade e do estado de limpeza.
Custos em estágios posteriores
Investimento na fábrica local de despolimerização na qual
a poliamida 6 pode ser reciclada
Indicação

Como será a cadeia de valor
A Net-Works é uma iniciativa inovadora entre setores designada para resolver o crescente problema ambiental de
redes de pesca descartadas em algumas das comunidades litorâneas mais pobres do mundo enquanto, ao mesmo tempo, oferece respaldo à meta da Mission Zero da
Interface para adquirir 100% do material reciclado para
suas placas de carpete.

TIPOS SEMELHANTES DE PROJETOS
(HISTÓRIAS DE SUCESSO)
O que é a Net-Works?
A Net-Works é uma iniciativa inovadora entre setores designada para resolver o crescente problema ambiental de
redes de pesca descartadas em algumas das comunidades litorâneas mais pobres do mundo enquanto, ao mesmo tempo, oferece respaldo à meta da Mission Zero da
Interface para adquirir 100% do material reciclado para
suas placas de carpete. O programa-piloto estabeleceu
uma cadeia de suprimento baseada na comunidade para
coletar redes de pesca descartadas em áreas litorâneas
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rurais nas Filipinas centrais, incluindo Danajon Bank, uma
das únicas seis barreiras duplas de recifes do mundo, e
próximas à Ilha Bantayan.

Qual o impacto teve a Net-Works?
Níveis de coleta: Até o momento, coletamos 61.845 kg
(136.345 lb) de redes de pesca descartadas, ajudando
4.500 habitantes em 14 pontos de coleta em Danajon
Bank e Ilhas Bantayan. Se não forem coletadas, essas redes poderão durar séculos, cobrando um preço alto demais do meio ambiente e da vida marinha.
Impacto socioeconômico: Com a coleta das redes de
pesca, os pescadores e os membros da comunidade, que
geralmente vivem na linha de pobreza ou abaixo dela,
podem obter renda complementar. A Net-Works está estreitamente integrada a sistemas bancários importantes
da comunidade que estimulam e fortalecem a economia local em desenvolvimento, além de oferecer novas
oportunidades financeiras aos residentes. Os bancos da
comunidade capacitam os membros do programa para
estabelecer formas de microsseguro, poupança e empréstimos visando beneficiar as pessoas e a comunidade.
Impacto ambiental: A Net-Works ajuda a garantir que as
redes de pesca no fim da vida útil, agora uma fonte adicional de renda para os residentes, não serão mais descartadas no ambiente natural. A Net-Works não apenas
aproxima a Interface de seu objetivo de fabricação de
ciclo fechado, como também aproxima a ZSL de suas
metas de melhoria na conservação do meio ambiente
litorâneo, incluindo vilarejos, praias e a água, além das
condições para a vida marinha.
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O que torna a Net-Works diferente?
Com a Net-Works, temos a intenção de criar um projeto
que tenha impacto positivo para as pessoas, o meio ambiente e os negócios. Para a Interface, a Net-Works é o
primeiro passo para se tornar uma empresa renovadora,
um objetivo originalmente estabelecido pelo fundador da
Interface, Ray Anderson. A Net-Works é o produto de
uma verdadeira parceria e colaboração entre a Interface,
a Zoological Society of London e nossa fornecedora de
fio Aquafil maximizando as diferentes habilidades, experiências e redes de cada parceiro.
Como explica Miriam Turner, vice-presidente assistente
de coinovação na Interface e cofundadora da Net-Works:
“Pode parecer um pouco absurdo que uma empresa de
placas de carpete comercial trabalhe com a comunidade
pesqueira em uma barreira dupla de recifes distante. Mas
essa é a beleza de se ver o projeto mais do que apenas
um produto. A coinovação com especialistas de diferentes áreas tem sido brilhante; juntos reimaginamos como
deve ser a cadeia de valor. A sustentabilidade é a mãe
de todas as colaborações afinal.” https://www.youtube.com/
watch?v=zFQdcDqv5jg

Tecnologia e mercado existentes
As redes coletadas podem ser vendidas à Aquafil, que
tem uma fábrica de despolimerização na Eslovênia que
recicla as redes usadas para fornecer fio para a Interface,
que é líder no mercado mundial em placas de carpete.

ANEXO
SOBRE - PERFIS DAS EMPRESAS
A força por trás da parceria da Net-Works é o que faz a
Net-Works funcionar. A Interface oferece estratégia comercial, capital inicial e uma rede global. A ZSL oferece
experiência na conservação, organização da comunidade
local e desenvolvimento de parceria local. E a Aquafil oferece um processo de regeneração inovador que recicla
redes em fios. A equipe principal é dedicada a um acordo
no longo prazo: trabalhar juntos para coinovar um modelo inclusivo que pode crescer em escala. A Net-Works
conta com relacionamentos sólidos com parceiros locais
dedicados e confiáveis nas Filipinas, Camarões e com
membros da cadeia de suprimento. A Net-Works assegura que esse modelo de parceria pode ser adotado pelas
comunidades locais com grande atenção e consideração
às economias locais, alfândega e relacionamentos.
Interface, Inc. é o maior fabricante de placas de carpete comercial do mundo. Líder global em inovação e sustentabilidade ambiental, ela acompanha o ritmo da fabricação usando
materiais e processos que retiram menos matéria-prima do
ambiente. Ela está desde o princípio no caminho para a Mission Zero®, uma empresa amplamente comprometida com
a eliminação de qualquer impacto ambiental negativo de
seus produtos até 2020. A Net-Works representa a primeira
etapa para a Interface na criação de uma empresa realmente
inclusiva que fecha o ciclo de fabricação na produção de
placas de carpete. Informações adicionais: www.interface.com.
Iniciativa ‘Delta Urbana Limpo’ Rio de Janeiro
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ZSL e Aquafil
Em colaboração com uma organização de conservação
global, a Zoological Society of London (ZSL) e a Aquafil,
uma produtora global de fios de nylon 6. Fundada em
1826, a ZSL é uma instituição beneficente científica, de
conservação e educacional cuja missão é promover e alcançar a conservação mundial de animais em seus habitats. A ZSL realiza programas de conservação em mais de
50 países em todo o mundo. Trabalhar com comunidades
locais para conservar seu ambiente e promover a sustentabilidade é um componente fundamental para este
trabalho. A Net-Works está envolvida em duas das oito
maiores iniciativas da ZSL: Conservation for Communities (Conservação para Comunidades), para proteger e
restaurar importantes ecossistemas biologicamente essenciais para o desenvolvimento e bem-estar humanos
e Business for Nature (Negócios para a Natureza). Produtora global de fio de nylon 6, a Aquafil tem orgulho da
parceria com a Interface e a Zoological Society of London na iniciativa da Net-Works. A Aquafil desenvolveu a
avançada tecnologia para produzir fio a partir de redes de
pesca recuperadas e outros resíduos. A Aquafil continua
comprometida com a sustentabilidade e espera trabalhar
em conjunto com a equipe nos próximos anos para repetir o trabalho da Net-Works nas comunidades litorâneas
nativas em todo o mundo.
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WasteFreeOceans (www.wastefreeoceans.eu)
A WFO é uma fundação público-privada pioneira voltada
para a mobilização e união do setor pesqueiro, autoridades públicas, setor internacional de transformação e
reciclagem de plásticos e outras partes interessadas no
combate de problemas crescentes de lixo (flutuante) nas
faixas costeiras, rios, mares e oceanos. A fundação foi
criada em 2011 e desde o início tem obtido apoio político total da representante da UE, Sra. Maria Damanaki
e da Sra. Anna Rosbach, Membro Dinamarquesa do Parlamento Europeu. A WFO e seus parceiros têm iniciado
atividades na maioria dos países da UE. Escritórios administrativos foram criados em várias partes do mundo
- WFO Américas, WFO Ásia-Pacífico, WFO Índia, WFO
África-Oriente Médio e outros estão sendo preparados,
como o WFO do Brasil.
A WFO e seus parceiros têm o objetivo de combinar a
erradicação da pobreza com comportamento ambiental,
dando às populações locais uma base melhor, com água
(potável) mais limpa e menos detritos. “Pensamento global, ação local”. Diversos projetos “pesca-lixo” no conceito moderno foram lançados na Europa juntamente com
o setor de pesca, e vários produtos de material até 100%
reciclado são fabricados a partir dos resíduos coletados.
Muitas dessas iniciativas têm chamado a atenção da mídia global, como a Ecover Ocean Bottle. O lançamento
de vários outros produtos está sendo preparado para os
próximos meses. O patrocinador da WFO é o Sr. Alain
Cadec, Membro do Parlamento Europeu e Presidente do
Comitê de Pesca da UE
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