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DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE

“um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a direção dos

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança

institucional estão todas em harmonia e melhoram o potencial corrente e futuro de

satisfação das aspirações e necessidades humanas”.

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCSD, 1987)

O desenvolvimento sustentável é



DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Em 2015, 193 países acordaram com 17 metas globais estabelecidas pela Organização das Nações

Unidas (ONU) para transformar o mundo até 2030. Os ODS abrangem questões de desenvolvimento

social e econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento

global, saneamento, energia, urbanização e etc.

Objetivo 6 - Água Potável e Saneamento

Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos.

Objetivo  9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e

fomentar a inovação.



Quais são os desafios para a indústria e a inovação?

 Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento,

inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, diversificação industrial e agregação

de valor às commodities.

 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os

países, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de

pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e

desenvolvimento.

 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência

aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente

adequados; com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades.

 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da

indústria no emprego e no produto interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua

participação nos países de menor desenvolvimento relativo.

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE
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Contexto dos domicílios brasileiros

Abastecimento de água*

93,5% dos domicílios urbanos tem ligação com a rede geral de abastecimento de água; os outros

6,5% são abastecidos por poço ou nascente e outro tipo.

55,1% dos domicílios rurais possuem abastecimento de água proveniente de poço ou

nascente e outro tipo. Os outros 35% estão ligados à rede geral de abastecimento na área rural.

Esgotamento sanitário*

66,5% dos domicílios urbanos possuem rede coletora de esgotamento sanitário e 20,5%

possuem fossa séptica. Os 13% restantes estão distribuídos em fossa rudimentar (10,2%), vala (0,9%),

direto para rio, lago ou mar (1,2%), outro tipo (0,1%) e não tinham (0,6%).

3 em 4 moradores tem esgotamento sanitário por fossa na área rural, distribuído por

rudimentar (43,5%) e séptica (32,6%).

*Situação dos moradores em domicílios particulares 2015 (PNAD/IBGE)

INDICADORES – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO



INDICADORES – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

Fonte: SNIS. O índice de perdas na distribuição considera água consumida medida em porcentagem da água produzida. 

 Em 2017, 167,7 milhões de pessoas

(83,5% do total da população residente)

foram atendidas com abastecimento de

água no Brasil.

 O índice de perdas na distribuição

nacional para este ano foi de 38,3%.

 No Espírito Santo, 3,2 milhões de

pessoas (79,9% da população residente)

possuíam abastecimento de água.

 As perdas na distribuição no estado

foram de 38,6%.

Índice de atendimento total de água (%), 

por unidade da federação - 2017



INDICADORES – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

Índice de coleta de esgoto (%), 

por unidade da federação - 2017

 Apenas 43,9% dos municípios brasileiros tinham

coleta de esgoto em 2017, atendendo a 105,2

milhões de pessoas. Neste ano, a população

estimada para o país foi de 207,7 milhões,

segundo o IBGE.

 O índice de coleta de esgoto do Brasil foi de

58,0%, mas apenas 46,0% de todo esgoto

gerado foi tratado.

 No Espírito Santo, 82% dos municípios

possuíam coleta de esgoto em 2017, atendendo

2,1 milhões de pessoas.

 O índice de coleta de esgoto do estado foi de

54,4%. Contudo, apenas 41,8% de todo esgoto

gerado foi tratado no estado.

Fonte: SNIS. O índice de coleta de esgoto considera a população atendida em relação à população total.



INDICADORES – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

Fonte: IBGE.

Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento inadequado - 2016

(por 100.000 habitantes) 

 A falta de acesso à água potável, de coleta e tratamento de esgoto ocasionam problemas de 

saúde à população. Em 2016, o Espírito Santo registrou 165,5 internações hospitalares 

(por 100 mil habitantes) por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado.
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Fonte: IBGE.

Emprego na indústria em proporção do emprego total (%)Valor adicionado da indústria em % do PIB 
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INDICADORES - INDÚSTRIA E INOVAÇÃO

Valor adicionado nas indústrias de média e alta intensidade 

tecnológica em % do valor adicionado total - Brasil 



NCIT: Não classificado como indústria de transformação.

Fonte: SECEX/Ministério da Economia.

Valor das exportações por classificação de intensidade tecnológica (US$ bilhões)
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Fonte: RAIS/Ministério da Economia
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Fonte: OCDE. Regiões desenvolvidas: Europa, Chipre, Israel, América do Norte, Japão, Austrália e Nova Zelândia.

*Em equivalência de tempo integral.
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Emissão de CO2 em % do PIB –

Emissões pelo uso de combustíveis fósseis
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Regiões desenvolvidas: Europa, Chipre, Israel, América do Norte, Japão, Austrália e Nova Zelândia.
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Economia Circular: Envolve a

reutilização, remanufatura e reciclagem

de materiais. O modelo circular pretende

acabar com ineficiências através de uma

gestão mais eficiente dos recursos

naturais

Modelo Linear: Envolve extração de

recursos, produção de bens, consumo e

descarte dos resíduos. Os níveis de

desperdício são altos havendo perda de

valor econômico e ambiental.

Economia Circular x Modelo Linear

ECONOMIA CIRCULAR



ECONOMIA CIRCULAR

Para este modo de produção sustentável e

circular ocorrer, há a necessidade de

aprimorar a eficiência na criação dos

produtos, pensando em seu futuro

reaproveitamento.

Como surge a Economia Circular?

A economia circular surge de uma demanda

emergente em repensar o modo de

consumir e produzir, aproveitando melhor

os recursos naturais, evitando desperdícios e

minimizando os impactos negativos ao

meio ambiente.

Pode ser aplicada para indivíduos,

organizações e cidades.

A produção de bens com o recírculo dos

recursos utilizados, surgirão novas

oportunidades de trabalho e negócios.

MATERIAIS RECICLÁVEIS

SUBSTÂNCIAS PURAS

SUBSTÂNCIAS TÓXICAS



ECONOMIA CIRCULAR

Sustentabilidade em todos os processos
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S Utilizar materiais 

facilmente recicláveis 

e não perigosos 

(substâncias puras, 

não tóxicas e 

segregáveis) no 

desenvolvimento de 

produtos. P
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S Criar Leis Ambientais 

que estimulem o 

setor; Aumentar 

políticas de 

incentivos para que 

haja evolução em 

todo processo 

produtivo.

E
N

E
R

G
IA

Usar preferencial-

mente energia limpa 

e eficiente nos 

sistemas produtivos, 

e assim reduzir a 

emissão de carbono.
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Tratar e reaproveitar 

os produtos, 

reintroduzindo-os na 

cadeia produtiva do 

mesmo produto ou 

na produção de 

novos.

 Pensar no desenvolvimento de produtos

que possam ser reintegrados à cadeia de

produção;

 Incentivar a aceitação dos produtos

reciclados (que hoje é pouco aceito por

consumidores e empresas);

 Conscientizar, através da educação

ambiental, sobre o consumo e descarte de

maneira consciente e responsável;

 Desafios institucionais, como a inclusão de

novos modelos de negócios no processo

produtivo, falta de investimentos e

incentivos políticos.
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ECONOMIA CIRCULAR

Nova forma de produção e consumo na Indústria 4.0

A economia circular não trata apenas sobre a

eficiência na utilização dos recursos.

Trata da evolução de tecnologias disruptivas e

modelos de negócios baseados em

longevidade, renovabilidade, reutilização,

reparação, atualização, remodelação,

compartilhamento de capacidades e

desmaterialização.

A tecnológica é responsável por grandes

transformações, o que implica em reorganização

dos processos de gestão e produção.
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ECONOMIA CIRCULAR

Do conceito à prática: bons exemplos na Economia Circular

Tecnologia da compostagem

É capaz de transformar as características dos resíduos sólidos orgânicos, sejam eles de origem agropecuária,

urbana, agroindustrial ou industrial, em um produto orgânico, com propriedades de condicionador de solos

e/ou fertilizante para uso seguro na agricultura.

A compostagem pode ser

uma opção tecnológica para

dar uma utilização mais nobre

aos resíduos orgânicos

considerados inúteis, pois

pressupõe que nos mesmos há

um valor agregado com

dimensões ambientais,

econômicas e sociais.



ECONOMIA CIRCULAR

Biomassa para a produção de biofertilizantes

Do conceito à prática: bons exemplos na Economia Circular

Fertilizante desenvolvido

pelos pesquisadores da

Embrapa Agrobiologia reduz

as perdas que ocorrem na

hora da aplicação na lavoura.

A inovação pode solucionar

simultaneamente dois problemas

da agricultura e do meio ambiente:

o alto valor investido na importação

de fertilizantes e a contaminação dos

solos, lençóis freáticos e atmosfera

pelo gás metano e por outros

materiais.

Produzido a partir da

biomassa aérea (parte da

planta que fica para fora

da terra) de espécies

leguminosas, o N-verde é

um fertilizante orgânico

vegetal rico em nitrogênio

(N) e de fácil aplicação.

A utilização da biomassa para a produção de biofertilizantes,

que podem ser utilizados nas lavouras, e para a produção de

energia elétrica, que poderá ser consumida no processo produtivo.



Reciclagem das cápsulas de alumínio de

café. A reciclagem, que teve início em 2011,

tem investimentos da ordem de R$ 5 milhões

anuais e, atualmente, recebe 22% de todas as

cápsulas comercializadas.

A empresa disponibiliza carros elétricos para

os clientes de São Paulo e do Rio de Janeiro

entregarem suas cápsulas para reciclagem. E

os clientes das duas cidades que compram

produtos da linha residencial podem recebê-

los em casa, das mãos de entregadores

utilizando bicicletas.

ECONOMIA CIRCULAR

Indústria de alimentos

Do conceito à prática: bons exemplos na Economia Circular



ECONOMIA CIRCULAR

Novo modelo de produção na indústria vestuário e beleza

Certificação Cradle to Cradle (C2C)*: medida

reconhecida globalmente de produtos mais seguros

e sustentáveis, feitos para a economia circular.

* O Padrão de Produto Certificado Cradle-to-Cradle™ é uma marca de qualidade

de produtos com base na ciência, multinível e com vários atributos, administrada

pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute, uma instituição terceirizada e

sem fins lucrativos.

Investimento em pesquisa, desenvolvimento e

inovação: soluções e produtos ambientalmente

sustentáveis.

 Tênis esportivos compostos por borracha

natural reciclada – no lugar do plástico.

 Matérias-primas sustentáveis e destino

apropriado para as embalagens de produtos;

 Tênis de corrida 100% reciclável.

 Roupas que utilizam materiais de fibras

naturais (fibras de celulose das folhas de

abacaxi, cascas de laranja utilizadas para suco)

e espuma feita a partir de biomassa de alga.

Do conceito à prática: bons exemplos na Economia Circular

Especifica critérios em cinco categorias distintas:

 Saúde do Material,

 Reaproveitamento de Materiais,

 Energias Renováveis e Gestão de Carbono;

 Gestão da Água; e

 Equidade Social.



ECONOMIA CIRCULAR

Particularidades do cenário brasileiro e avanços necessários

Economia

Pontos positivos

 Oportunidade de novos 

modelos de negócios.

 Proximidade do 

mercado produtor e 

mercado consumidor.

Pontos negativos

 Falta de infraestrutura 

em logística reversa.

Cultura e Sociedade

Pontos positivos

 Aceitação da população 

em causas ambientais

Pontos negativos

 Valor dado pelo 

consumidor – a 

população brasileira 

precisa ser 

conscientizada a 

valorizar os fatores 

intangíveis.

Governo e Política

Pontos positivos

 PNRS – Lei já vigente 

que explora alguns 

pontos da economia 

circular.

Pontos negativos

 Complexidade tributária

 Falta de legislação clara 

sobre economia circular;

 Excesso de burocracias 

e dificuldade em se 

fazer negócios.

Meio Ambiente

Pontos positivos

 Abundância de fontes 

de energia renováveis.

Pontos negativos

 Abundância de recursos 

naturais, reduzindo 

preocupação com os 

recursos.
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Hub de inovação da indústria 

capixaba

Apoia as empresas e os empreendedores em 

todo o processo de inovação:

dos desafios às soluções

• Foco em negócios inovadores;

• Demandas da indústria e da sociedade;

• Conexão entre grandes empresas e startups;

• Métodos e parcerias estratégicas.

O QUE É?



PROJETOS DE INOVAÇÃO

Análise de ideias e 

projetos industriais para 

desenvolvimento com o 

SENAI e conectado a 

parceiros

PROGRAMA 

EMPREENDEDORISMO 

INDUSTRIAL

SPIN-OFFS INDUSTRIAIS

PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO

PROJETOS DE INOVAÇÃO

COLETIVOS

Promoção de projetos de 

inovação setoriais para 

desenvolvimento com o 

SENAI e conectado a 

parceiros

Apoio ao desenvolvimento 

de spin-offs industriais 

com foco em tecnologia e 

inovação para 

transformação da indústria

Inovação aberta realizada 

conectando desafios de 

grandes empresas a 

startups e spin-offs com 

método de aceleração



COMO ACESSAR?

Tem um desafio na sua empresa?

Tem uma ideia inovadora?

Precisa de apoio no desenvolvimento?

• Prototipagem e testes

• Conexões para negócios

• Clientes ou investidores

• Recursos financeiros

• Método e gestão

• Parceiros tecnológicos



Empreendedorismo Industrial - Desafios

Como a tecnologia pode aprimorar a mobilidade urbana, segurança pública, assistência social, 

transformando Vitória em uma Cidade Mais Inteligente?
CDTIV-PMV: Vitória - soluções para uma cidade mais humana e inteligente. 

Interesse em projetos de tecnologias para: 

• Iluminação pública inteligente atrelada a autonomia energética;

• Micromobilidade de forma acessível (de baixo custo) para todos os cidadãos e

• Otimizar os atendimentos ou redirecionar os contatos de emergência ou denúncias com o uso de IA, machine learning , 

big data e IoT hardware/software.

Captura, armazenamento e utilização de carbono (CCSU), tecnologia capaz de reduzir emissões de 

gases de efeito estufa em larga escala de fontes industriais diversas. 
Shell: Tecnologias para melhoria de processos logísticos e abatimento de CO2 em operações industriais.

Interesse em projetos de tecnologias para: 

• Captura: tecnologias de captura de CO2 da corrente de gás proveniente da exaustão dos processos de combustão

• Utilização: conversão do CO2 em moléculas de alto valor agregado

• Armazenamento: armazenamento e monitoramento do CO2 em diferentes tipos de reservatório

Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTIV



PRODUTOS/SERVIÇOS IDEIES



IDEIES – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO 

ESPÍRITO SANTO 

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES  

CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5626 • WhatsApp Corporativo: (27) 98818-2897

E-mail: ideies@findes.org.br

http://www.portaldaindustria-es.com.br

Twitter: @ideies Linkedin: ideies Instagram: observatoriosideies


