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Gestão Ambiental

Ativa Ambental

Em busca da ecoeficiência

Central de resíduos da
Marinas Nacionais

Para ser
ecoeficiente é
preciso renovar os
hábitos. Muitos
materiais podem
ser reutilizados ou
reciclados. Outros
necessitam passar
por um processo
específico, porque
são tóxicos e
perigosos.
Acompanhe na
tabela ao lado,
como colaborar. A
natureza agradece.

Preocupada em utilizar e dispor dos recursos de maneira
mais eficiente, a Marinas Nacionais está implantando a gestão
ambiental de suas atividades.
Para o administrador da Marinas Nacionais, Alejandro Rodriguez, o objetivo é a certificação
ISO 14001. “Um dos focos da política ambiental adotada está nos
esforços para termos uma gestão otimizada dos recursos.”
O próximo passo é a realização de um levantamento nos
setores de serviços para a qualificação e a quantificação do
resíduo gerado. O objetivo é,
não apenas reciclar os mate-

riais, mas também reduzi-los e
reaproveitá-los. “Antes de perguntar onde vamos colocá-los, as
perguntas são: ‘como podemos
parar de gerá-los?’, ‘como podemos reutilizá-los?’ e ‘como
podemos reciclá-los?‘“, explica
Ivanilson Lescio, diretor da Ativa
Ambiental, empresa contratada
para implantar a gestão.
Os materiais contaminados
recolhidos na central de resíduos, serão encaminhados a
locais licenciados e aprovados
pela CETESB, por meio do formulário CADRI (Certificado de
Aprovação para Destinação de
Resíduos Industriais).

Como ajudar
Os demais resíduos gerados
pela parte administrativa e pelos proprietários de barcos
também terão destinação apropriada.
Estão sendo instalados coletores seletivos para papéis,
plásticos, metais, e vidros (veja
box). “É necessário mudar o
comportamento das pessoas
em tratar o lixo como algo não
aproveitável”, explica Alejandro
Rodriguez.
Os recicláveis recolhidos
serão repassados a entidades da região que darão destinação ao material.

Vidros

Metais

Papéis

Plásticos

Pode destinar: garrafas,
potes de conserva,
embalagens, frascos de
remédios, copos, cacos
dos produtos citados (bem
embalados e com aviso),
pára-brisa de automóvel,
entre outros.
O que não pode colocar
aqui: lâmpadas, portas de
vidro, espelhos, vidros e
boxes temperados, louças,
cerâmicas, óculos, pirex,
porcelanas, vidros especiais
(tampas de forno e
microondas), tubos de TV.

Pode destinar:
tampinhas de garrafa
de vidro, latas (cerveja,
refrigerante, leite em
pó, conservas),
ferragens, arames,
chapas, canos de
metal, panelas sem o
cabo, pregos, cobre,
entre outros.
O que não pode
colocar aqui: clipes,
grampos, esponja de
aço, aerossóis, latas de
tinta, verniz, inseticidas
ou solventes químicos.

Pode destinar: jornais e
revistas, listas telefônicas,
papel sulfite, papel de fax,
folhas de caderno, formulários
de computador, caixas em
geral (ondulado), aparas de
papel, fotocópias, envelopes,
entre outros.
O que não pode colocar
aqui: etiquetas adesivas,
papel carbono, papel
celofane, fita crepe, papéis
sanitários, metalizados,
parafinados ou plastificados,
guardanapos, bitucas de
cigarro, fotografias.

Pode destinar:
copos descartáveis,
embalagens pet
(refrigerante, suco,
vinagre, óleo de cozinha)
sacos/sacolas, frascos de
produtos de limpeza,
tampas, potes, canos e
tubos de pvc, entre
outros.
O que não pode colocar
aqui: tomadas, cabos de
panela, adesivos, espuma,
acrílico, embalagens
metalizadas (biscoito e
salgadinho).

Bê-a-bá da
Gestão
Ambiental

Apresentação
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> Utilize Equipamentos
de Proteção Individual
(EPIs);
> restos de material
não podem ser
descartados em lixo
comum. Em caso de
dúvida encaminhe
separadamente à
central de resíduos;

Aproveitar a brisa do Canal
de Bertioga petiscando com
os amigos em um dia de sol.
No restaurante da Marinas Nacionais, essa combinação é
perfeita.
O restaurante dispõe de 15
mesas na área externa que dá
vista à natureza preservada da
região, além de um salão com
capacidade para 44 pessoas.
O cardápio variado é outro
diferencial do restaurante, com
uma completa cozinha internacional, concebido para agradar
os diferentes paladares.

> calcule e adquira
apenas o volume de
material para a tarefa,
evitando sobras;
> observe a data de
validade do produto: se
puder guardar o
produto, vede o
vasilhame; senão doe
ou aproveite-o para
outras tarefas;
Os materiais devem ser
encaminhados à central
de resíduos da Marinas
Nacionais, para
encaminhamento a
locais licenciados e
aprovados pela
CETESB.<
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A perfeita combinação da
culinária com o lazer

Nesta edição, os cuidados
com a separação e
destinação dos resíduos
industriais como óleo,
solventes e outros.

Um dos destaques é o delicioso Pescado Arvoredo (foto
ao lado), levemente grelhado,
acompanhado de um saboroso arroz com brócolis, batatas
e uma imperdível farofa de banana. O mais incrível é o preço,
52 reais por um prato para três
pessoas.

Seja para apreciar o dia
com variados petiscos ou
bebericar deliciosos drinques, o restaurante da Marinas Nacionais possui um
ambiente descontraído e
aconchegante que conquista
cada vez mais a simpatia de
seus clientes.<

Posto de
combustível:
infra-estrutura
completa.

Mar à vista

Em Angra, navegar é preciso
Angra dos Reis, no litoral
sul do Rio de Janeiro, é um
dos lugares imperdíveis para
quem gosta de navegar.
A Baía de Ilha Grande

possui águas calmas e claras, ideal para passeios de
barco, escuna, iate ou lancha.
O local tem muitos pontos com
boas condições para a pes-

ca e o mergulho e suporte
náutico em diversos locais.
As inúmeras ilhas possuem as mais belas praias da
região sudeste.

Outro destaque é a Procissão Marítima de Ano Novo, realizada no dia 1º de janeiro,
com todos os tipos de barcos.
<

Antes de iniciar um passeio marítimo, independentemente do tamanho do percurso, leve sempre uma carta náutica para uma navegação com segurança.
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Adequação ambiental do
Posto de Combustível
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A empresa Ativa Ambiental,
contratada para obtenção da
licença, orientou a equipe responsável pelas atividades do
posto.
“O programa de treinamento
contemplou as práticas operacionais, desde a manutenção
dos equipamentos até um plano de atendimento a emergências”, explica Ivanilson Lescio,
diretor da Ativa Ambiental.
As instalações do posto de
combustível também foram
adaptadas. Foi construída uma
câmara de contenção estanque e impermeável dotada de
sensor de líquidos, ligado a
um sistema de monitoramento
contínuo, destinado a conter
os eventuais vazamentos.
O píer para a atracação das
embarcações também passou por uma reforma.<

Qualidade
e segurança
Além da qualidade do
combustível e lubrificantes do
Posto da Marinas Nacionais, o
proprietário de barco pode
contar agora com a segurança
ambiental das operações.
O investimento foi vultoso e
abrangeu desde equipamentos
para monitoração antitransbordamento certificados
pela INMETRO (foto acima),
compra de kits de emergência
ambiental (veja box), até a
adoção de um plano de
manutenção e operação.

Implantação
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Em junho, o posto de combustível da Marinas Nacionais
obteve a Licença de Operação
emitida pela Cetesb.
O licenciamento é necessário para as atividades de armazenamento e abastecimento de
combustíveis, bem como outras a elas relacionadas, troca
de óleo, lubrificação de veículos e serviços administrativos.
Trata-se de uma exigência
que tem por objetivo adequar
os procedimentos de operações
à Resolução CONAMA 273/00.
Para o diretor da Marinas Nacionais, Juan Alfredo Rodriguez, o maior benefício da
adequação das atividades é a
minimização do risco de danos
à natureza. “A adoção dessas
medidas preventivas são fundamentais por estarmos inseridos em uma área de preservação ambiental”, destaca.
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Em caso de vazamentos, a equipe do
posto de combustível está treinada
para intervir e minimizar o dano. Para
isso, ela faz uso do kit de emergência
ambiental, que possui uma bomba
de 50 litros, sacos de
turfa, mantas e
travesseiros
absorventes além
dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs).

O posto de combustível possui o mesmo
horário de funcionamento da Marinas
Nacionais: quinta a terça das 8h às 17h

