
 
 

ALMACO | Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos_  
Av. Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 31 – Térreo - Sala 1 - Cidade Universitária 

CEP: 05508 901 - São Paulo - SP_Tel/Fax: +55 (11) 3719 0098 - 
almaco@almaco.org.br    

www.almaco.org.br  
 

ATA REUNIÃO: Comitê Sustentabilidade 

Programa Almaco de Logística Reversa (PALR) 

Data: 04 de Março de 2015 
Horário: 10h00min 

 

Presentes: Marco Antônio Simon - CONSULTOR LOGÍSTICA REVERSA, Lourdes Nunes – ROYAL QUIMICA, 

Ruy Toledo e Cristiano Oliveira – MVC, Regis Garcia – TECNOFIBRAS, Thiago Hamacher e Roberto 
Giandoni – CAIO INDUSCAR, Eliana Oliveira – MARCOPOLO/CIFERAL, André Oliveira – REICHHOLD, Luis 

Ometto – JUSHI DO BRASIL, Guilherme Pazetto, Fabio Pereira e Gilson Scaglia – O-TEK TUBOS, Taíse 

Tansini – MASCARELLO ÔNIBUS, Lucas R. Camatta e Paulo Camatta - ALMACO. 

Ausências justificadas:  

Abertura: 

Paulo – iniciou a reunião às 10h00min agradecendo a presença de todos e informando a pauta da reunião. 

 

1. Assuntos abordados 
 

 

1.1: Marco Antônio deu início à apresentação do relatório referente às visitas realizadas nas 

empresas de Logística Reversa e na Secretaria do Meio Ambiente SEMA no estado do Paraná, auxiliando 

nas dúvidas apontadas pelos presentes; 
 

1.2: Cristiano Oliveira salientou aos presentes que a ALMACO vai necessitar de um certificado junto 

à empresa de logística reversa contratada para a realização do coprocessamento dos materiais coletados 

no Estado do Paraná; 
 

 1.3: Marco Antônio elucidou que não foi necessária a emissão do mesmo no caso do programa da 
ABRAFILTROS, mencionando que no caso do estado de São Paulo o CADRI (Certificado de 

Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental) descreve as características exigidas dos 

resíduos que necessitam da emissão do mesmo, por isso seria interessante verificar com o 

governo do Paraná as exigências no que diz respeito à certificação para movimentação de 
resíduos; 

 1.4: Paulo Camatta, juntamente com Thiago Hamacher, anunciou a todos os presentes a adesão 

da empresa CAIO/INDUSCAR no programa ALMACO de Logística reversa (PALR), totalizando 15 empresas 
ativas no programa; 

 
1.5: Paulo Camatta comunicou a todos os presentes que o Conselho Gestor da ALMACO aprovou a 

utilização do logo “COMPOLIFE” no PALR, sintetizando aos presentes que a Gestora de Marketing Erika 

Bernardino já está trabalhando na diagramação do mesmo;   

 
1.6: Marco Antônio informou a todos os presentes que foi estabelecido junto com a Secretaria do 

Meio Ambiente do estado do Paraná a ampliação de prazo para apresentação do anteprojeto equivalente a 

90 dias, contados à partir da data de vencimento do primeiro prazo estabelecido (26 de Março), também 

foi sugerido pelo coordenador de resíduos sólidos do SEMA/Paraná, Sr. Vinicio Bruni que a ALMACO 
realizasse uma apresentação de seu projeto no FIEP (Federação da Industria do Estado do Paraná);  
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1.7: Paulo Camatta explanou aos presentes que os levantamentos de dados referentes a 

estimativas de resíduos de materiais compósitos gerados no estado do Paraná já estão sendo levantados, 

e perguntou aos presentes se estavam de acordo a adotar como tempo de vida útil dos materiais 
compósitos uma média de 10 anos; 

 

1.8: Ruy Toledo manifestou que esse é um tempo de vida útil muito curto em frente à durabilidade 

média real dos materiais compósitos; 
  

1.9: Paulo Camatta justificou que devido aos dados mercadológicos mais antigos da ALMACO 

constarem de até 10 anos atrás, seria ideal que o comitê adotasse esse tempo de vida útil como padrão 

para o projeto, pois o levantamento de dados mais antigos do zero seria praticamente inviável; 
 

1.10: Todos os presentes concordaram com a adoção do tempo médio de vida útil dos materiais 

compósitos em 10 anos; 

 
1.11: Paulo Camatta requisitou aos presentes que enviem à ALMACO a relação de quantidade e 

peso referente às peças de reposição fornecidas no estado do Paraná no ano de 2014, para auxiliar no 

levantamento de dados sobre os resíduos gerados no mesmo, dados esses que serão usados 

principalmente no segmento das encarroçadoras de ônibus, pois foi definido que nesse segmento 

específico, a logística reversa vai se restringir somente às peças de reposição, considerando como base os 
volumes comercializados em 2014; 

 

1.12: Cristiano Oliveira enfatizou que seria ideal realizar a segmentação por produtos que o comitê 

julgar ter maior impacto no quesito pós-consumo no setor de compósitos do Estado do Paraná; 
 

1.13: Paulo Camatta completou que um bom começo seria definir no máximo três produtos chave 

para cada segmento e ir acrescentando mais produtos por ordem de prioridade periodicamente, conforme 

as metas que forem sendo estabelecidas; 
 

1.14: Foram sugeridos inicialmente os seguintes produtos chave para os seguintes segmentos: 

 

 1.14.1: Construção Civil: Orelhões, Telhas e Caixas D’água; 

 
 1.14.2: Transportes: Para choques, Grades e Carenagens do espelho retrovisor; 

 

1.15: André Oliveira questionou qual seria o comprometimento das empresas de caixa d’água no 

comitê sendo que nenhuma está participando e mesmo assim estaríamos recolhendo o resíduo das 
mesmas; 

 

1.16: Marco Antônio inteirou que deveríamos priorizar os produtos dos fabricantes que já 

participam ativamente do comitê como meta inicial; 
 

 

1.17: Ruy Toledo advertiu que no caso do segmento da construção civil, teríamos somente 

fabricantes de orelhões, caso seguíssemos a idéia apresentada pelo Marco Antônio, nossa meta inicial 
nesse segmento se resumiria em apenas um produto, fato esse que poderia gerar um mal estar com o 

SEMA quando apresentado; 
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 1.18: Cristiano Oliveira juntamente com Lucas Camatta, propôs que o comitê priorizasse os 

produtos de fabricantes que já participam do PALR e que incluam sim os produtos cujo nenhum dos 

fabricantes ainda participa ativamente do mesmo, contudo que esses fabricantes sejam formalmente 
notificados da inclusão de seus produtos no nosso programa e ao mesmo tempo os convidem para 

participar dele, caso não haja nenhuma resposta ou se neguem a participar, aí então podemos estar 

encaminhando ao SEMA que estamos recolhendo resíduos de empresas que não estão participando do 

nosso programa para futura averiguação em relação às ações que as mesmas estão tomando para ficar 
de acordo com a lei ambiental estadual;  

 

 1.19: Cristiano Oliveira recomendou que a partir da próxima reunião do comitê fosse estabelecido 

um período de duração das reuniões entre as 10h:00min até as 15h:00min com 1 hora de almoço incluso 
onde, no período da manhã fossem abordados relatórios e apresentações referente ao andamento do 

programa até o presente momento e no período da tarde fosse aberto as discussões referentes aos 

próximos passos a serem realizados; 

 
 

 

2.  Definições 

 

 2.1: ALMACO deve encaminhar ao SEMA a carta de solicitação de errata do edital de chamamento, 
corrigindo a nomenclatura dos materiais inclusos na política de pós consumo de Poliestireno, Poliuretano, 

Fibra de Vidro e Derivados plásticos para Materiais Compósitos Poliméricos Termofixos; 

 

 2.2: ALMACO deve encaminhar ao SEMA a carta de solicitação de ampliação de prazo para 
apresentação do anteprojeto para 90 dias contados à partir da data limite de validade do primeiro prazo 

estabelecido (26 de Março); 

 

 2.3: Empresas participantes do comitê devem enviar a ALMACO as relações de quantidade, peso e 
dimensões referentes às peças de reposição utilizadas no estado do Paraná no ano de 2014; 

   

 

 2.4: ALMACO deve realizar o levantamento de dados referentes ao passivo de orelhões contidos no 

estado do Paraná;  
 

  

 2.6: Foi definida a data para a próxima reunião do comitê sustentabilidade para o dia 09 de Abril 

de 2015 às 10h:00min no CETECOM.        
   

 

Paulo encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. 

 
São Paulo, 04 de Março de 2015 

 

Paulo Camatta 

GE. ALMACO 


