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O Grupo de Trabalhos em Áreas Contaminadas - GTAC foi idealizado a partir da necessidade de se debater a
gestão de áreas contaminadas no contexto amplo do
desenvolvimento
sustentável,
privilegiando
a
abordagem EESG (da sigla em inglês
econômica,
ambiental, social e governança) à visão notoriamente
técnica do tema.
A ideia foi prontamente acolhida pela Associação
Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento
Sustentável - ABRAPS, que reúne profissionais com
perfis multidisciplinares com atuação reconhecida em
todas as frentes EESG.
Partindo do objetivo de levar o debate para frentes
amplas da sociedade e atingir um público não
necessariamente atuante no gerenciamento técnico de
áreas contaminadas, mas, direta ou indiretamente
relacionado ou afetado pela gestão de áreas
contaminadas, é importante pacificar o entendimento
sobre o tema, a partir do que define o Ministério do
Meio Ambiente:
As áreas contaminadas são locais ou regiões com
concentração de substâncias químicas ou resíduos,
introduzidos pelo homem, acidentalmente, ou mesmo
que ocorram de forma natural, e que causem ou possam
causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a
outros bens protegidos.
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O impacto que as áreas contaminadas causam ao meio
ambiente e à sociedade ecoam em outros aspectos
fundamentais ao desenvolvimento sustentável em áreas
urbanas ou rurais.
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Quando
confrontada
com
os
Objetivos
do
Desenvolvimento Sustentável - ODS - estabelecidos
pela Organização das Nações Unidas - ONU, evidenciase a transversalidade que a gestão de áreas
contaminadas possui com temas centrais para a agenda
mundial:
ODS 3 - Saúde e Bem-Estar
ODS 6 - Água Potável e Saneamento
ODS 9 - Indústria, Inovação e Infra-Estrutura
ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis
ODS 14 - Vida na Água
ODS 15 - Vida Terrestre
É neste contexto que o GTAC ABRAPS tem realizado
uma série de eventos com convidados especiais e
especialistas em diversas áreas do desenvolvimento
sustentável para debater áreas contaminadas sob os
mais diferentes ângulos e as soluções para o
aprimoramento da gestão face à sua importância para a
sociedade.
O conteúdo destes eventos virtuais, transformados em
textos por integrantes do GTAC ABRAPS, deu origem à
este e-book que, esperamos, cumpra a missão de ampliar
o entendimento sobre a importância da gestão das áreas
contaminadas para o desenvolvimento sustentável de
todo o Brasil.
Boa leitura!
Dezembro de 2021
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Flávio Ferlini Salles
Idealizador do GTAC da ABRAPS e
Sócio da PAR Ambiente@
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Desde 2014 faz parte da equipe de Risco
Socioambiental do Banco Santander
Brasil, avaliando clientes e projetos para
identificar problemas como
desmatamento ilegal, trabalho escravo,
não conformidades
legais e regulatórias.
Realiza análises de crédito imobiliário e
garantias com foco em áreas
contaminadas e outras questões
ambientais.
Antes de ingressar no Santander,
trabalhou por 12 anos em consultorias
ambientais, em investigações de áreas
contaminadas para diversos setores da
indústria, como química, petroquímica,
manufatura, óleo e gás, aterros
sanitários e postos de gasolina no
Brasil, Argentina, Jamaica, Porto Rico e
República Dominicana.
No início de sua carreira, fez parte da
equipe de Riscos Geológicos do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo.
Possui bacharelado em Geologia pela
Unesp – Universidade Estadual Paulista
e tem pós-graduação em
Gerenciamento de
Áreas Contaminadas pelo Senac.

Participantes do GTAC ABRAPS
Amanda Oliveira
Fernando Fonseca
Flávio Ferlini Salles
Rosa Ramos
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Consultor Ambiental
com carreira iniciada em 1996
É sócio-fundador da
PAR Ambiente® e tem
auxiliado empresas nacionais e
multinacionais de todos os ramos de
atuação na obtenção de
soluções sustentáveis
para problemas ambientais.
Membro do Conselho de Meio
Ambiente – COSEMA – da
Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo – FIESP e
Membro Colaborador da Comissão
Permanente de Meio Ambiente da
Ordem dos Advogados do Brasil –
Seção de São Paulo – OAB SP.
Pós-graduado com
MBA em Gestão Empresarial
pela Fundação Getúlio Vargas.
Geólogo, Mestre e
Doutor em Hidrogeologia pela
Universidade de São Paulo.

(11) 9 9276 5828
flavio@parambiente.com.br
www.parambiente.com.br
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GESTÃO DE
ÁREAS CONTAMINADAS
NA AGENDA 2030 E
NA VISÃO EESG
Em 23 de novembro de 2020 o
Grupo de Trabalhos em Áreas
Contaminadas da ABRAPS (GTAC
ABRAPS) deu início a uma série de
debates sobre Áreas Contaminadas
na visão EESG (do inglês,
econômica, ambiental, social e
governança).
A convidada especial Lilian Maria
Amstalden Baida juntou-se aos
integrantes do GTAC ABRAPS em
um debate que está registrado nas
plataformas da Associação, é tema
mais que atual e evidencia a
importância da gestão das Áreas
Contaminadas para a Agenda 2030.
A advogada Amanda Oliveira,
especialista em gestão pública,
considera informação como "a coisa
mais importante para que a gente
tenha uma governança na questão
das áreas contaminadas sob o ponto
de vista do poder público".
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Ela ainda destaca, como ponto
nevrálgico para a governança, o fato
da informação sobre áreas
contaminadas não ser em tempo
real.
A velocidade com a qual elas
[informações] são disponibilizadas
é de extrema importância pra que
num mundo globalizado como o
nosso e que se movimenta numa
fração de segundos, a gente possa
ter a segurança, inclusive para que
o desenvolvimento sustentável, que
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com Lilian Baida

é o objetivo deste nosso bate-papo,
possa ser efetivamente cumprido.
Para os municípios, que lidam com a
ocupação territorial, informações
atualizadas sobre os limites e os
riscos das contaminações em solo e
água subterrânea são fundamentais
para que possam planejar ações
preventivas ou corretivas com o
objetivo de preservar a saúde da
população.
Mais que isso, a gestão de áreas
contaminadas é processo dinâmico
e qualquer etapa do gerenciamento
técnico pode alterar o
entendimento sobre o cenário de
contaminação, o que reforça a
percepção da advogada sobre a
importância da velocidade da
informação para uma governança
pública eficiente.
Informações disponíveis e
transparentes também são exigidas
pelo mercado de capitais e pelos
órgãos reguladores do mercado
financeiro, como lembra o
economista Fernando Fonseca.
Segundo o economista, os
formulários de referência, que são
obrigatórios para empresas de
capital aberto, já incorporam
informações sobre os aspectos
EESG em grau de complexidade tal
que permitem avaliar o estágio das
empresas na curva de aprendizado
destes aspectos.

A transparência das informações,
contudo, não se restringe ao setor
privado, ressalta Fernando, segundo
o qual o Tribunal de Contas da
União (TCU) exige dos poderes
executivo, judiciário e legislativo a
prestação de contas por meio do
relatório de gestão, que incorpora o
arcabouço do processo de geração
de valor baseado do relato
integrado.
Fernando considera esta uma visão
"multicapitalista" e destaca o
evidente impacto das áreas
contaminadas sobre os capitais
financeiro, humano e natural, sobre
o qual a governança deve aplicar o
pensamento integrado.
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O desafio é primeiro trazer a
informação, trazer a compreensão
para esta informação, para daí sim
gerar atitude e gerar práticas.
Lembrando que empreender,
ocupar ou mesmo manter qualquer
atividade em uma área contaminada
é sempre uma decisão muito difícil
e arriscada, a advogada Rosa Ramos
argumenta que tudo que envolve
áreas contaminadas deve ser
tratado com muita informação e
segurança, quer seja no âmbito
privado ou no público, por se tratar
um problema de toda a sociedade,
submetido ao controle
constitucional, que estabelece a
preservação do meio ambiente
como um dever de todos.
Segundo Rosa, a importância dada à
gestão de áreas contaminadas é
recente e trata-se de um processo
complexo que necessita ser
acompanhado por profissionais
especializados no assunto.
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Localização, contexto e uso
pretendido são, na opinião da
advogada, condições básicas que
remetem a três perguntas
essenciais sobre qualquer área: a
primeira sobre a existência de
restrições ou averbação da
contaminação em matrícula, a
segunda sobre os riscos associados
ao uso e a terceira sobre a
necessidade de intervenção para
sua reutilização.
Quando a gente analisa a
viabilidade de qualquer negócio,
inevitavelmente pode estimar o
comportamento futuro destas
condicionantes que afetam
diretamente a viabilidade da
atividade econômica e com isso
também passa a ter certeza das
análises das questões ambientais e
sociais.
Integrante da equipe de risco sócioambiental do Banco Santander, a
geóloga Lilian Baida faz parte do
setor financeiro, que há tempos
enxerga a importância da gestão de
áreas contaminadas para o
desenvolvimento sustentável.
Lilian destaca que a instituição
financeira analisa os aspectos sócioambientais das áreas contaminadas
com foco no crédito imobiliário e na
avaliação de garantias, avaliando
100% dos projetos que pretende
financiar.
A gente prevê riscos, que podem
ser financeiros, a questão de riscos
jurídicos e principalmente na
questão de imagem. O banco
consegue mensurar qual é o risco
financeiro de um negócio, mas, o
risco de imagem é uma coisa que

ainda não se tem na ponta do lápis.
Não consigo prever o quanto vai
custar o banco estar envolvido
numa questão de áreas
contaminadas em que não tenha
sido feita a sua reabilitação de
forma adequada.
Segundo a geóloga, se uma área
financiada trata-se de uma área
contaminada reabilitada, tal
informação deve constar do
contrato para que o adquirente
tenha ciência da informação e das
eventuais restrições associadas a
esta reabilitação, tal como restrição
do uso da água subterrânea ou
cuidados sob responsabilidade do
condomínio.

em função de sua importância
econômica, social e ambiental com
impacto direto na governança, é
consenso que educação,
transparência e informação são
condições fundamentais.
Por esta e outras razões, a
investigação de uma área
potencialmente contaminada e a
gestão da contaminação são
investimentos em conhecimento em
processo contínuo de geração de
valor EESG.
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No caso da análise de garantias, o
setor de riscos socioambientais
considera a gestão da contaminação
para determinação do valor do
imóvel envolvido na operação
financeira, incorporando riscos
financeiros, responsabilidades,
assim como valores envolvidos na
gestão e restrições ao uso.
A importância da responsabilidade
socioambiental para o cenário
econômico do País é reconhecida
pelo Banco Central, que definiu
regulamentação bancária com
diretrizes a serem observadas pelas
instituições financeiras e cuja
aplicação foi normatizada pela
Federação Brasileira de Bancos
(FEBRABAN). Lilian ressalta que
áreas contaminadas são item
específico desta normativa,
estipulando que os bancos têm que
olhar para esta questão, sobretudo
na análise de garantias financeiras.
Na gestão de áreas contaminadas,
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Formado em Engenharia Elétrica desde
1986, mestre em Eletrônica de Potência
desde 2002, atua em projetos de
retificadores de potência e tochas de
plasma térmico para fornos
e processos a arco elétrico.
Ampla experiência em automação de
processos térmicos, como fornos e
caldeiras, elétricos, gás e óleo.
Consultor em projetos de modernização
de geradores e equipamentos de
geração em usinas hidrelétricas.
Na Fundação Santo André atua como
professor do curso de disciplinas de
Engenharia Eletrônica e de curso de
pós graduação em Gerenciamento de
projetos e Coordenador de Projetos
Institucionais. Atuou como Diretor da
Faculdade de Engenharia coordenando
um grupo de 8 coordenadores e mais de
120 funcionários e professores.

Participantes do GTAC ABRAPS
Cilmara Espíndola de Lima
Daniela Mota
Flávio Ferlini Salles
Rosa Ramos
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Graduada em Química - FSA,
pós-graduada em Controle da
Poluição Ambiental USP,
Consultora Ambiental,
Palestrante.
Atuou por 30 anos como
especialista em Águas e
Efluentes na General Motors
South America e como suporte
técnico da área de Energia e
Utilidades.
Como reconhecimento pela
pontuação 10 em águas e
efluentes na Certificação LEED
do Green Field de Motores da
cidade de Joinville, recebeu da
CEO o Prêmio Transformers.
Atualmente atua na ABRAPS –
GTAC, nas ONGs Engenheiros
Sem fronteiras Núcleo ABC Pta e
PMMA Programa Municipal de
Melhoria Ambiental e faz parte da
diretoria do Núcleo de
Convivência Menino Jesus que
atende menores carentes.
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A IMPORTÂNCIA DA
GESTÃO DE ÁREAS
CONTAMINADAS NA
ESTRATÉGIA EESG

com Mario Garcia

A proposta da live de hoje é estabelecer dentro do tema Áreas Contaminadas as
estratégias EESG com base nos estudos realizados pelo Prof. Mario Garcia.
Apesar do tema Áreas Contaminadas não ser novo, ainda restam muitas
questões a serem aprimoradas.
Rosa: prof. Mario, fale sobre a formação de profissionais desta área e reforço
que na graduação dificilmente haverá profissional direcionado exatamente para
áreas contaminadas, que é uma área que mereceria uma grade específica, dada
a quantidade de regramento, pois há uma legislação muito ampla, que
dificilmente um profissional sai da graduação com conhecimento suficiente
para atuar na área.
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Flávio reforça: o tema gestão de áreas contaminadas se conecta com vários
outros temas; segundo Abrelpe, o Brasil produziu 79 milhões de toneladas de
resíduos sólidos urbanos em 2019, média de 3.379 kg/hab/ano e recentemente
foi realizado o desfecho da primeira concorrência para usina térmica a partir
de lixo para atender aproximadamente 320 mil pessoas, esse é um primeiro
passo; estamos com a expectativa de mais uma crise de energia elétrica devido
à crise hídrica e quando falamos de área contaminada falamos da contaminação
de água subterrânea, um grande pulmão de água para o abastecimento. E
pergunto, relacionada à geração de energia e segurança hídrica que está
conectada ao tema de águas subterrâneas e água como um todo e tendo à
frente essa primeira concorrência que foi concluída recentemente, quão
próximo estamos de uma matriz diversificada, mais representativa, incluindo a
energia a partir de resíduos sólidos urbanos, quanto precisamos evoluir e
quanto estamos evoluindo para diminuir a dependência da água para geração
de energia elétrica?
Mario: há muitas questões, quando se fala em áreas contaminadas significa que,
de fato está contaminada, nós temos que gerir essa questão, há exemplos no
Brasil e em outros países onde essa questão do "não era para ter ocorrido, mas
contaminou" é muito frequente, tais como exemplos de lixões mal geridos,
outros exemplos mais graves de contaminação por indústrias, como é o caso
das Indústrias Matarazzo, em São Caetano do Sul, há também outro tema
gravíssimo que é o e-waste, lixo eletrônico. Na África, a quantidade que é jogada
nos rios é tão grande a ponto de assorear o rio com e–waste. Podemos ver que
esse impacto é em todo Planeta Terra. No Brasil há legislações complexas,
sempre elogiadas como uma das melhores no mundo, porém o que vale não é
a legislação e sim a ação do homem, e isso vem desde a educação, onde
deve
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ser focado que a área que foi contaminada não deveria ter sido, é um assunto
muito polêmico em todos os aspectos desde a questão educação, ação do
homem, a legislação e como repreender e quem será o responsável por isso.
O Brasil tem uma das matrizes de energias mais renováveis do Planeta, o
problema é que 65% da nossa energia elétrica depende da rede hídrica, logo em
seguida temos um grande parque eólico que fornece muita energia, desse modo
temos mais de 80% de energias renováveis em nossa matriz energética, o
problema é a dependência hídrica e fatores que contribuem indiretamente,
como exemplo o desmatamento, que diminui o volume do rio voador que traz
água da Amazônia para a região sudeste e com essa redução é possível ver as
nuvens de poeiras em virtude da seca, os níveis dos reservatórios diminuindo
em virtude da falta de chuva, isso nos leva a buscar outras fontes de energia, o
mundo está observando a retomada das atividades econômicas em virtude das
pessoas vacinadas e, com todos voltando ao mesmo tempo, nós tivemos um
choque energético, tal como a China que está sem energia, o preço do carvão
que é a pior fonte de energia triplicou, e não é por não ter carvão, e sim por
falha na logística, isso faz com que os preços dos insumos gerais subam, além
disso a energia escassa, estamos tendo vários apagões, então uma ótima
alternativa é transformar o lixo em energia. A geração diária de lixo por pessoa
é em média 1 kg, é um número alto, pois um país com 230 milhões de pessoas
resulta em 230 milhões de quilos de lixo por dia. É muito lixo para ficar
destinado em um local físico, é preciso incentivar a geração de energia a partir
do lixo.
Há várias formas de gerar energia e é preciso estudar a destinação do resíduo
gerado, ou seja, nas cinzas, por exemplo, as gerações térmicas que geram 15%
de cinzas no seu processo.
Há a alternativa da compostagem, porém a geração é muito maior que a
demanda, não sendo a compostagem suficiente para resolver o problema.
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É importante estudar e pesquisar todas as alternativas de geração de energia
para que essas não sejam poluidoras, tais como os incineradores que poluem o
ar. Se faz necessário estudar a geração de energia como um todo e a
sustentabilidade em relação a isso deve ser abrangente.
Falando em EESG, observa-se que o E é o mais afetado, o S é o paga a conta e
nada será resolvido se o G não agir, é preciso então que a Governança tenha
ações, para que o social não sofra e pague a conta para que o meio ambiente
não seja atingido e todo esse pacote fecha bem com o primeiro E que é a parte
econômica, que precisa também se justificar; então a partir do momento que há
uma justificativa econômica, há um problema ambiental e quem está pagando a
conta é o social, a governança precisa fazer o seu papel e agir, pois somente
quando isso for colocado em prática será possível uma ação clara.
Há o foco, então, na parte das legislações e na parte das aprovações dessas
novas tecnologias onde o governo tem que ser rápido nas aprovações para
diminuir o acúmulo de lixo no país.
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Se faz necessário também que os órgãos públicos gerenciem de forma
adequada os lixões quanto à capacidade de armazenamento, pois muitos
excedem, e quanto à contaminação do solo.
Cilmara pergunta: processando tudo o que foi discutido até o momento,
observo que o ESG é aplicado de trás para frente, ou seja, que tudo deveria de
fato se iniciar na Educação Ambiental e que a Governança deveria ser mais
atuante. Essa Educação Ambiental deveria ser desde a pré-escola até a
graduação e pós-graduação, de maneira muito marcante/aplicada. Nos
explique como é aplicada a educação ambiental na universidade que você é
coordenador nas diversas áreas da engenharia tais como civil, elétrica,
mecânica, etc. vou citar como exemplo a importância do engenheiro civil
quando está coordenando uma obra no que diz respeito à destinação correta
dos resíduos da obra.
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Mario: Muito bem colocada a sua pergunta, vou aqui falar um pouco não só da
universidade que leciono, mas também o que conheço das demais. Observo que
isso foi crescente, pois quando me formei nada desse assunto era abordado, a
Fundação Santo André tem uma peculiaridade, que em 2003 implantamos um
curso pioneiro de Engenharia Ambiental, foi feito um levantamento regional das
necessidades para a implementação, a parte ambiental faz parte do currículo de
todos os engenheiros. Em outras escolas também tem sido colocado esse
aspecto, focando em escolas de engenharias, eu participo da Associação
Brasileira do Ensino de Engenharia, que é uma associação que une todas as
escolas de engenharia do país e esse é um tema muito recorrente que é trazer a
questão social, que por sua vez está ligada à questão do meio ambiente, e
inserir para as engenharias. Isso está sendo aplicado há algum tempo, o MEC
alterou as novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, isso
contribuiu para o fortalecimento dessa questão social e isso é muito
importante. Entendo que a educação jamais pode ser deixada de lado, isso já foi
bastante debatido nas lives com a dra. Rosa Ramos na Comissão de Direito
Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, mas não podemos pensar
somente no final, por exemplo, um engenheiro que ingressa hoje terá 5 anos
pela frente, quanto tempo vai demorar para esse aluno reagir e sua ação refletir
em algo importante para o mercado? Por isso a importância dessa educação
ambiental vir desde a pré-escola até o presente momento. No caso da
Fundação Santo André isso está bastante inserido em todos os cursos por ser
uma escola multidisciplinar.
Analisemos o tempo de reação da educação ambiental e esse profissional ser
atuante no mercado: foi aluno por 5 anos, quando conclui é um recém-formado
e até ter poder para as decisões mais uns 4 – 5 anos, desse modo são 10 anos
para ser um profissional muito bom agindo na área ambiental.
Por isso as ações paralelas na educação ambiental da sociedade, por exemplo,
são importantes e não podemos desistir e perseverar para obtermos bons
resultados.
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A degradação algumas vezes é permanente e crescente e a recuperação do que
foi degradado é muito mais difícil e custoso do que preservar.
Cilmara: Observo que a política nacional de resíduos nos últimos meses está
crescendo de forma expressiva, você tem observado um comprometimento por
parte dos municípios de fazer uma PNR correta e atuante e não superficial?
Mario: vejo aí dois movimentos, num primeiro momento em conversas com
municípios da região e também do interior de SP, que as cidades estão muito
preocupadas com a questão dos resíduos sólidos. Um dos motivos é que as
soluções já estão escassas e também que muitos municípios precisam levar seus
resíduos para outras cidades e estão observando que isso gera um custo
elevado. Vou citar um exemplo: uma determinada cidade decidiu montar um
aterro, porém não consideraram o chorume, e agora destina o chorume em
caminhão, ou seja, o problema continua. O governo federal já manifestou a
questão do saneamento, que prevê bilhões de reais em investimento nos
próximos anos, desse modo essa questão ajudará aos municípios quanto aos
resíduos. Fica difícil aos municípios utilizar o dinheiro da sua receita para
questões de lixo, entendo que quem move essas políticas de resíduos é o
incentivo financeiro. Concluindo, há duas perspectivas, a primeira é a
disponibilidade de recursos financeiros e a segunda existe, sim, a
conscientização ambiental de medidas para a questão do lixo urbano.
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Rosa comenta que fica muito satisfeita com o empenho do prof. Mario nas lives
realizadas pela Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de
Santo André onde o foco foi Educação Ambiental reforça também que as
instituições e toda a sociedade deve ser atuante nesse tema.
Daniela Mota explana sobre a oportunidade de aprendizado nas lives do GTAC
ABRAPS e diz que a sensação é de estar enxugando o gelo, pois os recursos são
escassos e quando falamos da escassez de água temos a necessidade de buscar
outras matrizes energéticas, quando temos escassez de território pensamos em
como reaproveitar melhor os espaços como por exemplo descontaminar uma
área que usualmente não seria utilizada, o excesso de lixo gera a necessidade
de repensar o consumo, enfim, precisamos sempre estar buscando algo que é
consequência da decisão social que foi feita em algum momento e isso faz parte
da evolução, mas, é preocupante, pois todos temos um papel muito importante
quando se fala em EESG. Destaca-se muito o papel das empresas e como elas
podem trazer soluções e melhorar, chama atenção o eco design que pensa
desde o começo de como é possível descartar esse material quando estiver no
final de sua vida e pergunta para Mario: O que você acha que pode ser feito por
esses novos profissionais e qual é o papel da formação que a gente vai pensar
para quem está vindo agora para o mercado de trabalho e o que nós como
consumidores podemos fazer?
Mario: Essa questão da geração dos novos produtos e as novas políticas de
geração é trazida há um tempo considerável para a formação do profissional.
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Um exemplo: No curso de arquitetura da FSA, do 1º ao 4º ano, um semestre de
cada ano é realizado um trabalho chamado projeto integrador que consiste em
grupos multidisciplinares com alunos das engenharias de civil, mecânica,
elétrica, ambiental, materiais, o de arquitetura e juntos têm um projeto a
desenvolver, desse modo, cada aluno traz sua visão dentro da sua área de
futura atuação, focando a degradação de cada material utilizado. Isso é uma
evolução da visão ambiental. Atualmente há criação de carros, por exemplo,
com a preocupação ambiental e da degradação do pós consumo, a Mercedes
Benz utiliza fibra de coco nos bancos de alguns carros que produz, há décadas;
há também o plástico reciclável em muitos produtos e na minha opinião o
plástico não é um vilão, o vilão é quem descarta o plástico de forma incorreta,
pois pode se transformar em outro produto ou energia. Entendo também que o
sucesso está atrelado a valor agregado, geração de dinheiro.
Há outra questão importante, o profissional que sai da faculdade com a visão da
sustentabilidade e aplicação dessa, mas, se a empresa que ele trabalhará não
estiver alinhada com essa visão para que esse interesse continue, ele não terá
como aplicar e perderá o interesse. Entendo então, que o apoio da Governança
é fundamental, criando atividades junto ao terceiro setor, criar motivadores,
criar coletores específicos para resíduos, criar moeda verde, etc.
Podemos observar que, em todo o mundo, esse diferencial que a Daniela citou,
que é o produto nascer com o foco no pós consumo, é um diferencial de
mercado, pois há público que busca exatamente esses produtos que não
contaminem o meio ambiente, isso é valor econômico agregado.
Mario comenta sobre a utilização de copos e canecas não descartáveis versus
copos descartáveis que, em sua opinião, há o gasto de água e detergente para a
lavagem e isso gera gasto de água e espumas nos rios e lança uma pergunta: o
que gera mais impacto ambiental, o copo plástico devidamente descartado ou a
água e detergente utilizados na lavagem dos não descartáveis?

© 2021 GT Áreas Contaminadas ABRAPS

Cilmara comenta, com sua experiência como especialista, que o culpado com a
poluição são as pessoas, pois a grande geração de lixo e gasto de água ocorre
dentro das casas, que o lixo deve ser descartado separado e limpo, tanto para
viabilizar a reciclagem bem como o respeito para com as pessoas que fazem a
separação dos resíduos nas esteiras das cooperativas de separação completa,
que a preocupação com o gasto excessivo da água deve ser aplicado utilizando
formas de reusar água no dia a dia. Ressalta que não existe o jogar fora o fora, é
o planeta Terra, onde habitamos.
Rosa comenta que alguns municípios adotaram a troca de garrafas PETs por
dinheiro e a troca de tampas plásticas por ração de animais, no momento da
troca a pessoa recebe informações sobre sustentabilidade. E reforça que
entende que essas ações cabem mais ainda às instituições públicas e privadas
em fazerem seu papel com o foco na sustentabilidade no EESG.
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Flávio: em 1996, quando entrei no mercado de trabalho, tinha em mente que, se
o trabalho fosse realizado de uma forma correta, não haveria mais trabalho,
pois, o objetivo era descontaminar as áreas. Quando falamos de plástico, lixo,
de materiais, falamos de produtos visíveis que são diferentes de contaminação
de solo por produtos químicos, e lanço a reflexão que a sociedade tem
negligenciado a questão de áreas contaminadas, partindo do pressuposto que
há contaminação de águas subterrâneas, que é um recurso que talvez tenhamos
que utilizar em breve em virtude do consumo crescente de água, impacta
também a ocupação urbana, pois está cada vez mais difícil encontrar moradias
e aterros, qual é a sua opinião referente a isso?
Mario: quando há uma área interessante, por exemplo de ser explorada
comercialmente ou para ocupação urbana, há uma mobilização para
descontaminar, como exemplo de São Caetano do Sul, da antiga Indústrias
Matarazzo, que está há muitos anos sem ação esperando uma resposta, que é
uma área de alto valor imobiliário em virtude de sua localização; outro exemplo
na região de Santo André, há uma área que pertencia à antiga fábrica da Cofap,
onde foi construído um conjunto habitacional no local que estava contaminado,
e quando isso foi descoberto, viu-se a necessidade de remediar com prédios
construídos em cima da área contaminada. Creio ser impossível que não tenha
sido feita sondagem do terreno para identificar; talvez pensou-se que isso
passaria despercebido, mas isso realmente causa danos à saúde das pessoas, foi
feito ali então todo um trabalho, mas, acho que a questão não é somente
negligência, mas sim saber que há áreas contaminadas; acho muito difícil o
poder público investir do seu orçamento para remediar, será necessário auxílio
da iniciativa privada, esses por sua vez terão alguma ação somente quando
houver um retorno financeiro, entendo então que o que move a
descontaminação é o recurso financeiro, pois é muito custoso. Cito o caso de
Formiga, em MG, onde uma empresa enterrava resíduos sem controle e
contaminando o lençol freático. Os órgãos competentes cavaram e os resíduos
foram devolvidos aos geradores, e multados. Uma das empresas multadas
sugeriu que, ao invés de pagar a multa, poderia dar um bem para a cidade e a
cidade aceitou, foi negociado então a construção de um presídio.
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Fica claro que a remediação é muito cara e é muito difícil destinar dinheiro do
orçamento para remediar uma área que depois será explorada comercialmente,
é mais simples então o poder público fazer um acordo com quem queira
explorar comercialmente, onde é feito um contrato onde o acordo é que a área
seja remediada e, posteriormente, utilizada para habitação ou outro fim,
concluo que remediar é muito caro.
Flávio: Te perguntei pois estamos em um novo estágio da discussão da gestão
de áreas contaminadas, que é a reparação do dano, e eu não entrarei nessa
discussão, pois, há as especialistas na questão, como a Daniela e a Rosa;
entendo ser mais G do que E, é a gestão do recurso, não se trata somente da
questão comercial, mas, da disponibilidade do bem que é o solo e a água e,
como costumo dizer, contaminação de águas subterrâneas não respeita a
cerca, pois não fica restrita a uma área específica, extrapola para áreas
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vizinhas, então, quando me refiro à negligência, foi nesse sentido, o de que a
gestão permita passar um problema que, com o tempo, não necessariamente
se resolve, mas, que pode aumentar.
Rosa: esse tema é muito extenso, complexo e poderíamos ficar o resto da tarde
nessa discussão sobre as várias nuances que o tema acaba despertando; esse,
por exemplo, da alteração de uso e, principalmente, para a vocação residencial,
é temática muito complexa que exige de fato uma discussão debruçada, única e
exclusivamente sobre a legislação, pois como o Mario ressaltou, a problemática
envolve vidas e ele colocou a área da divisa de Mauá com Santo André, que é o
Barão de Mauá, que trouxe prejuízos imensuráveis não somente de vidas
perdidas, bem como sob o aspecto comercial, pois é uma área até hoje marcada
por essa tragédia em relação à contaminação da área.
Bem, estamos chegando ao final, agora passo para as considerações finais,
agradeço ao Prof. Mario Garcia, de ter aceito nosso convite e esperamos outras
lives para utilizarmos do seu conhecimento, pois essa área da educação é muito
importante para o GTAC ABRAPS, e sua contribuição foi de grande valia, passo
agora para o Flávio.
Flávio: Eu só tenho a agradecer e dizer que passa muito rápido, pois ficamos
por sessenta minutos e estamos longe de esgotar o tema, faço minhas as
palavras da Dra. Rosa, que estarei esperando uma nova oportunidade.
Muito Obrigado!
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com Jayme de Seta Filho

Fazer parte do Grupo de Trabalho em Áreas Contaminadas da ABRAPS Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que
reúne profissionais das mais diversas áreas para promover o desenvolvimento
sustentável para organizações e para a sociedade, me deu a oportunidade de
interagir com vários profissionais, dos mais diversos ramos de atividades e dos
mais diferentes tipos de atuação. Dentre eles se destaca o profissional
convidado, um amigo e expert da área ambiental, que atuou numa empresa de
destaque, que dispensa apresentações e num momento onde a legislação
ambiental era ainda muito precária e a governança dependia basicamente, e
quase que exclusivamente, do bom senso. Suas palavras de ordem para uma boa
gestão são cooperação e compartilhamento, estamos falando de Jayme de Seta
Filho e Petrobras.
Jayme iniciou suas atividades bem no início da legislação ambiental, em 1976, e
naquela época, ele também era novo, estava estudando engenharia e, quando
entrou na Petrobras, em 1987, entrou para trabalhar na área ambiental, num
período que começou a se consolidar a legislação federal também, assim como
as ocorrências de acidentes, e ele foi o primeiro da área ambiental dentro do
terminal a olhar estas questões, atribuindo a isso muita sorte, destas
possibilidades caírem pra ele resolver, mas muitas dificuldades ao mesmo
tempo também, só que a empresa dava recursos pra você resolver e buscar
soluções e trabalhar da melhor forma.
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Passou pela área de acidentes, de resíduos, geração de resíduos, dispersão de
efluentes, solução às áreas impactadas. Não tinha tratamento e o descarte era
de forma não ordenada. Tudo isso foi propiciando buscar redução dos riscos,
fazendo uma gestão de forma a reduzir os impactos, aprimorando de forma que
os erros fossem reduzidos, buscando com outras unidades da companhia, na
sede, que davam muito suporte, possibilitando um trabalho bacana e legal, e
com sorte de chefes engajados, que davam suporte e apoio para desenvolver o
trabalho da melhor forma possível.
Isso possibilitou até que participasse de outros fóruns internacionais, a CCA,
OSRE (hoje não existe mais), foram criadas pra dar suporte, seus fundadores
eram as grandes empresas. Participou em ambas em grupos específicos pra
levar o que faziam. Este termo ESG ou EESG, um termo novo, recente, mas
acredita que tenha sido cunhado lá em 90, sendo novo principalmente em
relação aos operadores do investimento, que passaram a olhar com um olho
diferente, mas, se lembrarmos sobre as ISOs, Dow Jones, tratavam estas
questões, só que eram muito mais de exigências dos governos, as políticas
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estabelecendo regras, padrões, internalizando aqueles custos ambientais, de
áreas ambientais, poucos tratavam isso antes dos anos 80, então isto veio para
internalizar estes custos.
A legislação nasce no começo da década de 80, depois transforma em crimes
ambientais, a partir do momento que a sociedade passa a ser mais exigente,
mesmo, e começam a surgir padronizações, exigência de mercado
independente de mercado, e aí vai se configurando uma forma de gestão,
estruturas organizadas para tratar estas questões, quanto maior o risco, mais a
necessidade de fazer esta gestão. Final da década de 80, início de 90, estas
normatizações vão ficando mais fortes para as grandes empresas,
conglomerados, e passamos por um momento que em 2000 estávamos num
processo intenso de certificação, várias unidades da companhia certificando, e
veio um acidente que marcou, embora estivesse se estruturando para atender a
legislação e num ato voluntarioso, e diante de um acidente de grande porte na
baía da Guanabara, em 2000, ela se viu com duas unidades certificadas e ela
não tinha recursos suficientes pra fazer frente àquela situação, com a crise
estabelecida com aquele vazamento, a carência de recursos e teve que trazer
recursos da CCA, três aviões repletos de equipamentos para poder apoiar a
unidade, apoiar aquela situação de emergência. Percebeu que as unidades
estavam certificadas e não foi suficiente.
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Com isso, verificou que o olhar tinha que ir além, a certificação era necessária,
mas tinha brechas, buracos, e foi então visto que tinha que ir além. E foi com
isso construindo uma gestão mais preocupada com as questões ambientais. E ai
surgem também as questões sociais, e interessante que essa questão hoje do
ESG, o mundo começou a perceber, pra ter este recurso disponível, para a
empresa ter um bom retorno para os investidores, ela precisa cuidar melhor
disso, e dentro da questão do Dow Jones, Global Impact, o GRI, foram surgindo
uma série de critérios, de parâmetros, pra avaliar se o empreendimento, o
negócio, está caminhando de forma razoável dentro daquilo que foi
estabelecido como sustentabilidade, ambiental e social.
Aqui no Brasil a gente viu indicadores com o Instituto Ethos, empresas se
associando ao “S” , se filiando ao S, se classificando com os códigos de avaliação
pra poder mostrar uma cara diferente para a sociedade como um todo, tanto
para os consumidores, para o governo, ou seja, os stakeholders, da mesma
forma, surgiram os greenwashing, mas que não se sustentam, porque dar uma
esverdeada na empresa, os investidores não aceitam mais. Departamentos
cuidam especificamente desta área, a XP, por exemplo, cuida especificamente
desta área, e eles fizeram um levantamento, junto aos outros investidores, hoje
30 trilhões de dólares estão aportados em ativos, que seguem adotando o ESG,
e o mais interessante é que basicamente metade estão na Europa, e esta
metade corresponde a quase todos os ativos.
E é uma busca dos investidores, se no passado era só um cumprimento da lei,
hoje quem faz o aporte do capital está olhando mais além. Hoje fechou o ciclo,
tem a sociedade cobrando, tem a sociedade e governo cobrando, e agora tem o
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investidor que, para aportar investimentos, a empresa tem que estar adequada.
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Daniela Mota aborda o Jayme acerca da legislação existente, justificando que,
sobre este aspecto, geralmente no conceito ESG a discussão pontua-se mais
em mudanças climáticas, crédito de carbono, e no mundo das áreas
contaminadas existem alguns instrumentos. Pergunta se ele vê a necessidade
de um novo instrumento ou se o que temos já é suficiente.
Jayme diz que não abordou muito sobre a área impactada, e sim mais do
conceito ESG, mas hoje fala-se muito sobre emissões de carbono e mudanças
climáticas, e isto que talvez soe mais a todo mundo, fiquem mais ligados ao
âmbito global, porque quem emite lá do outro lado está afetando a gente aqui,
riscos que estamos sentindo cada vez mais na nossa vida. Agora quando falamos
em área impactada, ela está mais localizada, via de regra no ambiente próximo,
onde exerceu uma determinada atividade, e o que impacta uma determinada
área, depende muito do tipo de atividade. Se a gente pega emissão de CO2,
praticamente toda e qualquer atividade humana vai emitir mais ou menos CO2,
alguns mais outros menos, mas ela é generalizada. Agora risco de contaminar
uma determinada área, e gerar consequências gravosas, já é um universo
menor. Então talvez isso tudo faça com que seja menos difundido, ecoado,
naquele ambiente que todos estão vendo, mas, pra quem está ligado na área de
gestão ambiental, em empreendimentos que tem riscos maiores, as vezes este
risco é muito maior que mudanças climáticas, emissões de CO2, por exemplo,
um posto de gasolina, distribuição de combustível, ela tem muito mais impacto,
risco de contaminação da área do local, do que na relação emissão de CO2,
praticamente a emissão de CO2 é mínima, mas este item passa a ser relevante,
maior importância. Uma mineradora, mesma coisa, aliás uma mineradora tem
emissão de CO2, começa ter uma complexidade, algumas empresas, como a
Petrobras, têm preocupações com as áreas impactadas sim, tem preocupações
e não poucas, não são pequenas e não são simples, são grandes e complexas,
em diversos locais, preocupação com as emissões, mas não só com os voláteis,
os diversos voláteis, que são associados aos seus produtos, aos efluentes, enfim,
essa dimensão se ajusta em função do tipo de negócio de empreendimento.
Então, embora a gente não ouça com frequência a questão da área impactada
para o ESG, a gestão de áreas impactadas é muito importante em negócios
específicos, que tem estes riscos como significativos, como preponderantes.
Então, varia de negócio pra negócio e ela é importante pra sociedade, tem
exemplos dos mais diversos de problemas afetando a sociedade. Sob o ponto de
vista, sob o aspecto econômico financeiro do ESG, vê muito isso, passa a ser
cada vez mais importante, mais relevante. As áreas impactadas, não com a
abrangência da emissão de CO2, emissão de carbono, mas olhando com este
olhar destas atividades que tem mais riscos para estas questões.
No caso da Petrobras, ele diz que viu áreas impactadas oriundas de
empreendimentos feitos no passado com critérios. Em São Sebastião, em 2004,
onde viram que de repente começou a surgir óleo longe do terminal, onde não
passava duto, nada, foram ver e era petróleo, e como foi isso? Pesquisando,
constataram que no passado, quando começaram a montar o terminal, na
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década de 60, foi removido uma terra e depositada em local inadequado, onde o
proprietário vendeu a área, loteou e foi construído, e com o tempo aquele óleo
começou a sair, tendo que dar tratamento específico àquelas famílias, removêlas.
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Isso é responsabilidade da empresa, ela tem que responder por isso, não
importa em que época ocorreu. Isto reflete a importância da empresa
estruturada, salientou Daniela Mota. Significa que independente de estar
definido legalmente isso ou não, a empresa que tem como critérios
socioambientais, vai dar solução pra isso, custe o que custar. Na década de 60,
também cortando dutos, não tinha ainda o Parque Estadual da Serra do Mar,
não estava estabelecido legalmente, mas quando ele foi criado, detectaram
algumas clareiras decorrentes das estradas para acesso às obras dos dutos, e
para dar segurança aos dutos. A Rio-Santos também que passou no pé da Serra
do Mar, uma mescla de atores, que parte não era responsabilidade da
Petrobras, então firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o
Ministério Público, estabeleceram um convênio com a Secretaria de Meio
Ambiente, na época foi assinado pelo secretário Bruno Covas, convênio para
solução e tratamento dentro da Serra do Mar, uma complexidade totalmente
distinta. Foi buscado solução com obras inclusive dentro do Parque da Serra do
Mar, tinha que estabelecer um TAC pra resolver isso e estabelecer uma forma
adequada e correta com o gestor do parque, que é o Instituto Florestal. Foram
desenvolvidos mecanismos e formas pra dar solução pra isso, com custo
altíssimo decorrentes de coisas que ocorreram lá no passado, mas isso também,
se for discutir no âmbito da justiça, poderia levar anos, mas, dentro de uma
lógica, de buscar sustentabilidade, questão da transparência, busca de
soluções. De modo que os mecanismos são suficientes para aqueles que
querem fazer a coisa certa, agora pra quem não quer fazer, pode ter legislação,
vai fazer alguns avançarem um pouquinho mais, mas muitos vão empurrar com
a barriga, por muito tempo, vai judicializar, portanto, dentro dos conceitos de
ESG, os elementos existentes hoje são suficientes, o que temos que ter é
vontade de fazer. Os gestores têm que ter vontade de fazer, mas hoje onde o
capital vai fluir pra onde tem um olhar diferente, ou é pela multa que tira o
dinheiro, ou pelo resultado que empresas ESG alcançam.
Flávio Ferlini Salles, coordenador do GTAC ABRAPS, salienta a fala do Jayme em
relação à escala das empresas, empresas grandes com estrutura totalmente
diferente, especializada, a Petrobras tem o meio ambiente no seu DNA, tem um
departamento de meio ambiente. Ressaltou a questão da temporalidade, do
imediatismo cumprindo a lei, mas sobre a questão das áreas contaminadas,
demonstra-se que a contaminação perdura, ela não se resolve de forma
imediata. Exemplificou o acidente do México em 2010, Baía da Guanabara e os
efeitos sentidos até hoje. Contaminação requer gestão de longo prazo, com a
governança e o mercado financeiro, que entraram para o ESG. Pergunta: Com
base em sua experiência de participação em planos de prevenção e
recuperação de áreas, com a governança, você acha que há aprendizado com
esta visão de longo prazo? Que palavra você dá pra empresas menores, não
grandes como a Petrobras, entrarem com o pé direito na visão estratégica ESG?
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Jayme responde que a governança de longo prazo está intrinsecamente ligada a
questão de áreas impactadas por conta da própria solução, a não ser que as
pessoas comecem a trazer soluções mais rápidas, hoje não tem, hoje a solução é
realmente de longo prazo e ela requer uma governança sobre como houve o
episódio depois de ocorrido. Acha que a governança tem que nascer inclusive
antes, tem que evitar, o trabalhar pra evitar, a governança não é de longo prazo
porque eu tenho um problema de área impactada e vou precisar ficar
gerenciando isso por um tempo muito longo, não a governança, eu preciso
porque o meu negócio precisa sobreviver e eu preciso considerar inclusive o
risco e medidas em que eu vou evitar estas situações, ou eu vou agir de forma
rápida, suficientemente rápida, para que o impacto seja o menor possível na
escala tempo e na escala geográfica, e pra isso tudo eu preciso ter governança,
mas ai você coloca um elemento que torna tudo extremamente complicado,
quando se fala em ter estrutura, gente pensando e olhando isso, olhando toda a
diversidade da questão ambiental, que não é só a área impactada, e
dependendo do tipo de negócio, algumas coisas são mais complexas que outras,
mesmo com empresas pequenas, eu posso ter problemas seríssimos de área
impactada com empresa pequena, enfim, o que eu tenho que ter é uma
estrutura que vai dar solução pra isso, independente de ser empresa pequena,
mas isso custa dinheiro, e o negócio pode muitas vezes não pagar, e aí entra
esta letrinha do ESG, como dar solução pra isso. Diz que não vê outra solução,
senão ter entidades ou instituições que vão dar suporte, apoio no pensar,
ajudar a pensar, empresas de consultoria, empresas que vão ver soluções que já
estão no DNA de empresas que já trazem as soluções prontas, não só pro
ocorrido, mas também na parte da prevenção, então são as consultorias que
vão dar o suporte pra isso, e ter capacidade e experiência, estas empresas pra
poder dar este tipo de suporte e de apoio. O imediatismo por parte do pequeno
e médio empreendedor, ele existe, eu vejo isso no negócio que eu desenvolvo, o
pensamento é imediato, mas isso vai me dar um retorno agora, amanhã? Não,
não vai.
Neste caso de prevenção, as perdas evitáveis, como é que você sensibiliza uma
empresa de pequeno e médio porte para as perdas evitáveis, os prejuízos
evitáveis. Agora a hora que ele tiver um prejuízo, a legislação dá uma solução,
mata o indivíduo, mata o empreendedor, às vezes nem é solução porque matou
o empreendedor. Vê que o caminho talvez sejam associações e instituições que
congreguem estes conhecimentos, numa espécie de compartilhamento de
soluções para as empresas menores, numa espécie de coletivo de empresas que
contribuem um pouco e quando precisem, recebam o suporte para ajudar no
que for preciso. Na área de emergência, aprendeu muito com duas palavras,
que são cooperação e compartilhamento.
Na questão de emergência não dá pra ter solução se não trabalhar ambos. A
gente viu no golfo do México, num país poderoso, o Brasil foi o país que mais
contribuiu com recurso pra dar solução àquele problema que eles tiveram lá em
2010. O 1º foi os EUA, não da empresa, do país, da Inglaterra, o Brasil foi através
da Petrobras também, pra ajudar na solução daquele problema. Palavra de
ordem para emergência é cooperação e compartilhamento e para empresas de
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pequeno e médio porte, nesta questão de ESG, e para alguns segmentos, não é
para todas, óbvio, umas têm mais riscos, outras têm menos riscos, menor risco,
mas é estabelecer mecanismos que possibilitem a cooperação e
compartilhamento entre empresas e instituições para dar soluções quando
tiverem os problemas, vê como um caminho a percorrer, hoje não tem isso bem
estabelecido, mas, na área de emergência se tem muita experiência a nível
mundial. Acha que é uma experiência poder se pensar em trazer soluções. Se
lembra que nos idos de 90/2000, trabalhava na área de transporte, terminais e
dutos, essa é, pode-se dizer, a área mais pobre dentro da Petrobras, pelo menos
era, tinha menos recursos, a área de produção era a mais abastada, área de
refino, e tinha vários terminais, bases distribuídas nos estados todos, e os
custos pra dar solução para os resíduos eram elevados, então eram buscados os
usos compartilhados na refinaria, dos sistemas que eles dispunham, mas
também eles tinham dimensionado para as demandas deles e não para atender
os terminais que estavam pensando de uma forma diferente, do que pensava os
anos anteriores. Então uma das ideias que estavam surgindo era de estabelecer
quase que uma forma cooperativa entre as unidades da Petrobras, conduzindoa cooperativamente, isso para atender as diversas demandas das unidades
menores, vez que para aportar recursos específicos era mais complicado, tem
que mostrar resultado, como unidade de negócio. Não conseguiram avançar
nesta ideia, mas acreditava que esta ideia era bem interessante para aquelas
unidades menores dentro de uma grande corporação.
Jayme encerra externando toda sua gratidão por ter tido a oportunidade de
todo trabalho, toda história e todo aprendizado, antes mesmo do surgimento
do ESG, diz que espera ter atendido às expectativas e se coloca à disposição
para qualquer contribuição.
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assista no YouTube

A IMPORTÂNCIA DA
GESTÃO DE ÁREAS
CONTAMINADAS NA
ESTRATÉGIA EESG
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A ABRAPS
A ABRAPS
- Associação Brasileira dos Profissionais pelo
Desenvolvimento Sustentável congrega pessoas e organizações com
crenças, competências e valores em comum, que atuam para
promover o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Ser associado da ABRAPS é fazer parte de um grupo de empresas e
profissionais que atuam no desenvolvimento e implantação dos
conceitos e práticas do desenvolvimento sustentável. É uma
oportunidade de participar ativamente na construção desse cenário,
onde o desenvolvimento sustentável ganha espaço e cresce em
importância a cada dia.
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A ABRAPS dá voz a quem atua em prol do desenvolvimento
sustentável e oferece o espaço para articulações. Aqui o associado
pode expor suas ideias, apresentar seus produtos e serviços, conhecer
e debater tendências, atuar na construção e no conhecimento do
tema. Além, é claro, de ter acesso à conveniência de alguns benefícios
exclusivos aos associados.
A ABRAPS investe para que o conteúdo sobre desenvolvimento
sustentável seja cada vez mais amplo e disponível aos profissionais.
Para isso, desenvolve e compartilha pesquisas sobre o tema, provoca
a redação de artigos e estudos que reflitam o engajamento e
importância dos profissionais desta área. Para que eles se mantenham
conectados, a entidade realiza eventos e cursos próprios e ainda faz
parcerias com outros promotores de conhecimento para que, com
descontos e benefícios, os associados da ABRAPS estejam cada dia
mais bem formados e informados.
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Nossa proposta de valor: Conexão de pessoas e organizações para a
promoção do desenvolvimento sustentável.
Missão: Promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável,
conectando pessoas e organizações, gerando e difundindo
conhecimento.
Visão: Ser a referência como movimento de pessoas que atuam em
prol do desenvolvimento sustentável
Valores: Ética / Respeito / Coerência / Comprometimento / Equilíbrio
/ ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
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Acreditamos que profissionais e organizações pelo desenvolvimento
sustentável trabalham para:
·Criar valor aos negócios
·Gerar riquezas para a sociedade
·Manter a resiliência do meio ambiente
4 Cs: os eixos sustentam as iniciativas da ABRAPS
Capacitação: formamos pessoas que orientam e promovem os
processos de decisão e operações para o desenvolvimento
sustentável.
Conhecimento: Construímos conhecimento e promovemos inovação
para fortalecer o desenvolvimento sustentável.
Cultura: Disseminamos e incentivamos os valores que levam a um
processo de transformação cultural alinhado ao desenvolvimento
sustentável.
Colaboração: Criamos um ambiente favorável para o engajamento de
pessoas
e
organizações
interessadas
na
promoção
do
desenvolvimento sustentável.
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Nosso Manifesto: “Queremos que todas as Pessoas vivam em Paz,
com Prosperidade e em harmonia com o Planeta e, para isso,
propomos que todos os profissionais estabeleçam uma Parceria com o
Desenvolvimento Sustentável.”
Acesse o site manifesto1730.com.br, leia e assine nosso manifesto
público em prol do DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Diretoria 21/22
Diretor Presidente: Rosângela Melatto
Diretor Vice-Presidente: André Luiz Tuon
Diretor Vice-Presidente Administrativo
Batelochio

Financeiro:

Andrêssa

Conselho Deliberativo
Ana Carolina Velasco, Haroldo Mattos de Lemos, Flávia Moraes e
Francisco Biazini, Marcos Nakagawa e Ricardo F Oliani
Conselho Consultivo
André Palhano, Carlo Pereira, Claudio Tieghi, Dal Marcondes, Diego
de Melo Conti, Ely Antonio Tadeu Dirani, Fernando Rossetti, Flávio
Horneaux Júnior, Ismael Rocha Junior, Maria Luiza Pinto, Marilena
Lino de Almeida Lavorato, Reinaldo Bulgarelli, Ricardo Voltolini, Rosa
Alegria, Silvia Naccache, Sonia Consiglio Favaretto
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Conselho Fiscal
Roniel Lopes

www.abraps.org.br
contato@abraps.org.br
(11) 99922 7825
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(somente mensagens de texto)

