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Dia 16 de março é celebrado o Dia 
Nacional da Conscientização sobre as 
Mudanças Climáticas. A data chama a 
atenção para a necessidade de ações 
que reduzam o impacto dessas 
transformações sobre o nosso Planeta. 
Um do maiores desafios do século 21, o 
fenômeno traz sérias consequências 
que estão afetando profundamente a 
vida na Terra. Dentre elas, destacam-se 
o desgaste dos recursos naturais,
derretimentos das geleiras, elevação do 
nível dos oceanos, secas e tempestades 
intensas, extinção de espécies e
dificuldade para produções agrícola e
pecuária. A emissão de gases de efeito
estufa (GEEs), como o dióxido de
carbono (CO2), está no topo da lista das 
causas mais nocivas à preservação do
meio ambiente e ao aquecimento 
Efeito estufa - Global e histórico 

O dióxido de carbono, junto com a água, 
formam uma camada que detém parte 
do calor do sol em nossa atmosfera. 
Esse é um fenômeno natural e vital para 

a diversidade da vida terrestre. Caso 
não acontecesse, a temperatura média 
na terra seria de -17º C. 

A partir do século 19, com a Revolução 
Industrial, intensificou-se a utilização 
de combustíveis fósseis como carvão 
mineral, petróleo e gás natural para 
geração de energia. Como consequência, 
a presença de gases como dióxido de 
carbono, metano, entre outros, vem 
tornando cada vez mais comuns, 
intensificando o efeito estufa e 
tornando o aquecimento da terra o 
maior desafio da atualidade. Somente 
no último século, os termômetros da 
terra registraram um aumento em sua 
temperatura média de 0,7º C 

Solví é referência em créditos de 
carbono no mundo 

Em 2015, os 193 estados-membros da 
ONU, durante a Cúpula de 
Desenvolvimento Sustentável 
estabeleceram o documento 

“Transformando o Nosso Mundo: A 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável” (A/70/L.1). Os países 
comprometeram-se a tomar medidas em 
prol do desenvolvimento sustentável 
pelos próximos 15 anos. O plano engloba 
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, os ODS, e 169 metas, que 
buscam erradicar a pobreza e promover 
vida digna para todos, dentro dos limites 
do planeta.

Comprometido com as ODS, o Grupo 
Solví já é referência em inovações que 
buscam conter o aquecimento global. 
Em Taboão da Serra, São Paulo, o 
incinerador da Essencis será o único 
habilitado no Brasil a realizar a queima 
de um estoque de cerca de 80 toneladas 
de gases nocivos à camada de ozônio, 
vindos de resíduos de fluidos frigoríficos 
especificados como CFC-11 e CFC-12 que 
aguardam para ser eliminados de forma 
adequada nos Centros de Regeneração e 
Armazenamento de Substâncias que 
Destroem a Camada de Ozônio - SDOs 

GRUPO SOLVÍ SAI NA FRENTE 
EM AÇÕES PARA CONTER 
AQUECIMENTO GLOBAL

[INOVAÇÃO]

TECNOLOGIAS INOVADORAS UTILIZADAS NAS UVSs COLOCAM A EMPRESA COMO 
REFERÊNCIA NO COMBATE À EMISSÃO DE GASES NOCIVOS À CAMADA DE OZÔNIO

[ Incinerador Essencis Taboão da Serra. Foto: Comunicação Solví]



(CRAs) instalados em diferentes regiões 
do país.

Desde 2011, as empresas do Grupo são 
referênciana transformação de metano 
em energia elétrica. A técnica aproveita 

o calor gerado pelo gás em usinas de 
biogás. Em 2018, os aterros do Grupo 
Solví geraram 407.988 MWh/ano de 
energia, quantidade suficiente para 
suprir aproximadamente 530 mil 
habitantes e evitou a emissão de 
2.520.992 t CO2eq/t na atmosfera. 

Suas quatro usinas de biogás - Minas de 
Leão e São Leopoldo no Rio Grande 
do Sul; Essencis Caieiras, em São 
Paulo e Battre, na Bahia - estão 
autorizadas a operar no âmbito do 
Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) do Protocolo de 
Kyoto e que colocam a empresa na 
liderança entre os geradores de crédito 
de carbono do mundo. 

O MDL tem por finalidade auxiliar o 
processo de redução de emissões de 
gases do efeito estufa (GEE). “Uma 
termelétrica à carvão na Europa, 
por exemplo, pode ser compensada 
com investimentos em um aterro 
com usinas a partir de biogás no 
Brasil”, exemplifica Roberta Moraes 
Costa, Engenheira Técnica 
Operacional, da área técnica do 
Grupo. Atualmente, os contratos de 
crédito de carbono do Grupo Solví 
acontecem principalmente com a 
Noruega. 

Biogás de aterro - Pioneirismo Solví 

O lixo orgânico recebido pelos 
aterros sanitários geram gases de 
efeito estufa, principalmente o 
metano, que é considerado 25 
vezes mais poluente do que o gás 
carbônico. O Grupo Solví, desde 
2011,é referênciana transformação 
desse gás em energia elétrica em 
suas usinas instaladas no Brasil. “O 
gás metano é captado em uma rede de 
tubulações e levado para um 
queimador, onde é destruído, 
gerando gás carbônico, que é 25 
vezes menos nocivo”, explica Roberta. 

Esse gás pode ser destruído de duas 
formas. “Em um flare, uma espécie de 
chaminé bem alta, uma chama recebe 
esse gás, com temperatura e tempo 
de residência específicos, que 
garantem que ele seja totalmente 
destruído gerando créditos de 
carbono”, detalha. A outra maneira 
para destruir o metano dos aterros é 
enviando-o para motores adaptados a 
essa tecnologia. “Essa é  uma 
forma ainda mais sustentável de 
destruir o biogás, porque além de 
queimá-lo, gera-se energia 
renovável”, explica Roberta. Esse 
combustível não fóssil pode ser 
utilizado em termelétricas que 
sustentam o sistema de geração de 
energia no Brasil quando os 
reservatórios das hidrelétricas estão 
insuficientes devido à escassez da 
chuva. 

O Grupo Solví tem projetos de crédito 
de carbono em quatro de suas Unidades 
de Valorização Sustentável (UVS) 
- Battre, em Salvador, com 19
MW instalado; Essencis Caieiras,
29,5 MW; CRVR Minas do Leão, 8,5 MW 
instalados e CRVR São Leopoldo,
somente queima em flare. 

[ UVS Termoverde Caieiras.. Foto: Comunicação Essencis Caieiras] [ UVS Termoverde Salvador.. Foto: Comunicação Regional Bahia]

[ UVS CRVR São Leopoldo Biogás.. Foto: Comunicação CRVR][ UVS Biotérmica Minas  do Leão . Foto: Comunicação CRVR]

VALORIZAÇÃO DO 
BIOGÁS PELA SOLVÍ

Criado em 1998, o Instituto Ethos deb

BATTRE 
Início: Janeiro de 2004
Créditos de Carbono:

6.598.358

TERMOVERDE
CAIEIRAS

Início: Março de 2006
Créditos de Carbono:

9.021.947

BIOTÉRMICA
MINHAS DO LEÃO 

Início: Dezembro de 2007
Créditos de Carbono:

3.247.661

TOTAL SOLVÍ
18.867.966

(Equivalente à emissão industrial do 
Estado de São Paulo em 1 ano!)



UVS Essencis Taboão da Serra vai 
queimar gases nocivos à camada de 
ozônio

O incinerador da Essencis Taboão da 
Serra finalizou testes e está em 
processo de licenciamento pela CETESB 
para queima de gases nocivos à camada 
de ozônio. A UVS faz parte do Projeto 
de Gerenciamento e Destinação Final 
de Resíduos de Substâncias 
Destruidoras do Ozônio (SDOs), 
coordenado pelo Ministério do Meio 
Ambiente - MMA e executado pelo 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD. 

A iniciativa coloca o país e o Grupo Solví 
junto a referências mundiais em relação 
ao movimento para frear o aquecimento 
global, com destinação adequada de 
gases como de Clorofluorcarbono (CFC) 
- utilizado pelas indústrias de 
refrigeração e ar condicionado - que são 
extremamente prejudiciais à camada 
de ozônio e ao sistema climático global. 
Países como EUA, Japão e Suécia já dão 
fim a estes gases por meio do uso de um 
processo de incineração, altamente 
eficaz, que elimina de vez todas as 
substâncias nocivas sem deixar 
resquícios ao meio ambiente de forma 
que afete a camada de ozônio.

A UVS, única selecionada pelo projeto, 
vem participando da etapa de 
destinação final ambientalmente 
correta dos gases não regeneráveis 
deste programa executado pelo PNUD. 
No incinerador, que foi totalmente 
adequado às exigências necessárias, 
deve ser queimado o estoque atual de 
cerca de 80 toneladas de gases nocivos 
à camada de ozônio, vindos de resíduos 
de fluidos frigoríficos. Atualmente, 
esses gases estão armazenados nos 
Centros de Regeneração e 
Armazenamento de SDOs (CRAs) 
instalados em diferentes regiões do 
país e aguardam para serem eliminados 
de forma correta. 

A incineração é um processo de 
destruição térmica realizado sob alta 

[ Incinerador Essencis Taboão da Serra. Foto: Comunicação Solví]

temperatura (900 a 1350 ºC), com tempo 
de residência controlada, e utilizado 
para o tratamento de resíduos de alta 
periculosidade ou que necessitam de 
destruição completa e segura. No caso 
dos CFCs, tubulações conduzem os 
resíduos dos cilindros e lanças 
atomizam o resíduo dentro do forno. 
“Tudo aquilo que não pode ser 
reaproveitado, regenerado e reinserido 
na cadeia produtiva desses gases, 
poderá ser destinado para a incineração 
para sua destruição, contribuindo 
assim para a redução do aquecimento 
global e a proteção da camada de 
ozônio”, explica Ariane Mayer, 
responsável pela gestão do incinerador 
da Essencis Taboão da Serra.

Protocolo de Montreal

O Protocolo de Montreal tem como 
finalidade a redução e eliminação 
progressiva das Substâncias que 
Destroem a Camada de Ozônio (SDOs). 
Atualmente, este tratado conta com a 
adesão de 197 países. Como Parte do 
referido Protocolo, o Brasil realizou 
inúmeras ações, nas quais pode-se citar 
a execução do Plano Nacional de 
Eliminação dos CFCs (PNC), 2002 - 2010, 
que contribuiu para o processo de 
conversão industrial e assistência 
técnica, com foco na eliminação dos 
CFCs. Atualmente, o Brasil executa o 
Programa Brasileiro de Eliminação dos 
Hidroclorofluorcarbonos - HCFCs (PBH), 
que auxilia no processo de conversão 
industrial de empresas com foco na 
eliminação do uso de HCFCs nos 
respectivos processos produtivos.

PNUD
O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) desenvolve 
projetos, em diferentes áreas, com 
governos, setor privado, sociedade civil 
organizada, academia, entre outras 
instituições, por meio de apoio 
operacional e gerencial, metodologias, 
consultoria especializada e rede de 
cooperação técnica internacional. Seu 
foco é desenvolvimento humano, 
combate à pobreza e à desigualdade e 
crescimento econômico com proteção 
ambiental. Presente em 170 países e 
territórios, o PNUD alinha seus serviços 
às necessidades de cada país.
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