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Ecolinea

De acordo com a necessidade de seus clientes em
expandir e otimizar seu capital, incorporou-se ao
GRUPO BRUGNARA a empresa de consultoria e
assessoria financeira WX CAPITAL, que, utilizando-se
das mais sofisticadas plataformas e por meio de
parcerias corporativas com as instituições financeiras
mais capitalizadas do mundo, realiza um trabalho
abrangendo investidores nacionais e internacionais.
A WX CAPITAL é uma boutique de investimentos
constituída por uma equipe multidisciplinar do
mercado financeiro, especializada em desenvolver
soluções financeiras personalizadas para seus
clientes.

A ECOLINEA INTELIGÊNCIA AMBIENTAL foi criada com o
objetivo de prestar assessoria e consultoria completa às
empresas, auxiliando na coadunação às normas ambientais,
com foco em gestão ambiental e sustentabilidade.

Em sintonia com as demandas atuais do mercado, a
WX CAPITAL busca implementar, constantemente,
novos programas de consultorias especializadas,
direcionados a um público específico, oferecendo
soluções pontuais e eficazes para atender às suas
necessidades.

O trabalho consiste na consultoria em processos de
licenciamento ambiental, Estu¬dos de Impacto Ambiental
(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), Planos de
Controle Ambiental (PCA) e Relatórios de Controle Ambiental
(RCA), auxílio no desenvolvimento do Programa de
Recuperação Ambiental (PRAD), assessoria para a inscrição
no Cadastro Ambiental Rural (CAR), acompanhamento em
audiências públicas de processos ambientais, bem como
amparo ao cliente no relacionamento institucional junto aos
órgãos federais, estaduais e municipais.
Destaca-se, também, por oferecer uma gestão ambiental
técnica e prática, dispondo de gestão em tratamento de
resíduos sólidos e desenvolvimento de projetos de geração
de energia.

Ibipauá

O Grupo
Com quase duas décadas de mercado e
qualidade de desempenho assegurada pela
certificação ISO 9001:2008, por meio da
coligação de suas nove empresas, a BRUGNARA
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estruturou-se para atender a demanda por
serviços legais da mais alta qualidade a clientes
nacionais e internacionais.

Orientada para a criação de empreendimentos e soluções
imobiliárias, a incorporadora IBIPAUÁ é especializada em
desenvolver projetos, com foco em sua maior expertise para
estruturação, aprovação e captação de investidores.
Desenvolvimento de outros modelos de investimentos como
parcerias público-privadas (PPP’s), equity e operações
estruturadas. Com a preocupação com o impacto que cada
projeto poderá gerar na sociedade, desenvolvem-se projetos
que prezam pela análise de aspectos socioeconômicos e que
almejam o bem-estar social através da redução do impacto
ambiental.

Através de uma atuação multidisciplinar obtida
com a coesão e cooperação de todas as suas
empresas, o GRUPO BRUGNARA possui força e
capilaridade em todo o país, contando com
centenas de colaboradores diretos e presença em
todos os estados brasileiros.
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Consultoria Para Estruturação De PPP’s
Para Iluminação Pública
Anualmente, cerca de 70 milhões de toneladas de
resíduos sólidos urbanos são coletadas no Brasil e
42% ainda têm como destino lixões e aterros
sanitários controlados, sendo considerados
ambientalmente inapropriados. De acordo com a
Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e
Limpeza Pública (ABLP), diariamente são
produzidos em média 180 mil toneladas de lixo
urbano. Os gastos com a coleta giram em torno
de R$ 80 por tonelada e o custo com o aterro é de
R$ 70 por tonelada, somando R$ 150 por
tonelada de lixo, nesse formato atual.
O Ministério do Meio Ambiente afirma que 30% a
37% do lixo é composto por resíduos secos, que
podem ser reutilizados, e cerca de 55% são
resíduos úmidos, o material orgânico. Restam,
portanto, cerca de 8% a 10% de rejeitos
inaproveitáveis. De acordo com o órgão, somente
esta parcela do lixo, de rejeitos inaproveitáveis,
deveria ser enviado pelos municípios aos aterros
sanitários, fato que poderá reduzir a quantidade
de lixões no Brasil.
A ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais – realizou um
estudo demostrando que, de acordo com as metas
previstas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o
país precisa investir R$11,6 bilhões até 2031 em
infraestrutura para universalizar a destinação final
adequada dos resíduos sólidos.
Este levantamento comprova que o Brasil investe
pouco em infraestrutura e saneamento, e que
existe espaço para aumentar a participação
privada no setor de resíduos sólidos, através de
contratos de Parceria Público-Privadas (PPP’s),
permitindo assim, soluções de longo prazo por
meio de investimentos em infraestruturas e
soluções avançadas.
A Política Nacional De Resíduos Sólidos
(PNRS)
A Lei nº 12.305 de 2010, que estabelece a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), representa
um marco para uma nova era ambiental no Brasil,
ao fomentar princípios importantes para permitir o
avanço necessário para promover a organização
da gestão de resíduos sólidos no Brasil, um dos
maiores desafios a serem enfrentados pelos entes
federados.

A PNRS institui a prevenção e a redução na geração de
resíduos sólidos, tendo em vista a prática de hábitos de
consumo sustentável e uma série de instrumentos para
favorecer o aumento da reciclagem e da reutilização dos
resíduos sólidos (tudo que possui valor econômico e tem
possibilidade de ser reciclado/reaproveitado) e a destinação
ambientalmente apropriada dos rejeitos (tudo que não pode
ser reciclado/reutilizado).
Além disso, estabelece metas importantes que irão auxiliar na
extinção dos lixões e cria instrumentos de planejamento
nacionais, estaduais, microrregionais, intermunicipais, metropolitanos e municipais; bem como impõe que os particulares
– empresas do setor industrial e comercial – elaborem seus
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Os princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos seguem uma tendência mundial baseada em
experiências bem-sucedidas de práticas de sustentabilidade
dos países desenvolvidos. O segmento movimenta mais de
159 bilhões de euros na Europa, gera mais de 2 milhões de
empregos e representa aos investidores uma excelente oportunidade de negócios.
A PNRS coloca o Brasil em nível igualitário aos principais
países desenvolvidos, no que tange ao marco legal, e traz
inovações com a inclusão de catadores de materiais
recicláveis e reutilizáveis, na Coleta Seletiva e na Logística
Reversa.
Embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tenha
entrado em vigor em agosto de 2014 e ter estabelecido que
resíduos sólidos e rejeitos tivessem destinação final ambientalmente adequada, em muitas cidades do Brasil os lixões
permanecem em operação. Em vista disso, várias prefeituras
em todo o país criaram programas e estratégias com o intuito
de engajar as comunidades e empresas a reduzir significativamente a geração de resíduos e estimular o reaproveitamento, reciclagem e a compostagem.
A prefeitura de São Paulo lançou em 2015, o programa “Sou
Resíduo Zero”, no qual as empresas que aderem ao
programa desenvolvem uma série de ações para modificar
seu modo de lidar com o lixo. Os resíduos potencialmente
recicláveis são coletados por cooperativas de catadores e os
rejeitos orgânicos são destinados à compostagem e à
produção de adubo. De acordo com a organização Zero
Waste International Alliance (ZWIA), parceira do programa
brasileiro, para que empresas e comunidades sejam consideradas bem-sucedidas na implementação desta iniciativa,
elas precisam desviar de aterros e incineradores mais de 90%
de seus resíduos.
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Em 2012, o Conselho Estadual do Meio Ambiente
do Estado de São Paulo (Consema) aprovou o
parecer técnico favorável da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) sobre
o Estudo de Impacto Ambiental da Unidade de
Recuperação Energética (URE) a ser instalada na
cidade de Barueri, região metropolitana de São
Paulo, sendo este o primeiro projeto de usina de
queima de resíduos domésticos do Brasil.
Uma usina semelhante, de pequeno porte,
funciona na Universidade Federal do Rio de
Janeiro, no Rio de Janeiro, capital.
Na cidade mineira de Unaí uma usina, também de
pequeno porte, carboniza resíduos, e o carvão
gerado é capaz de alimentar uma termelétrica.
As usinas termelétricas de lixo têm sido vistas como
excelentes alternativas para os resíduos sólidos de
localidades densamente povoadas, exigindo
menos área que a tecnologia mais barata de
disposição final de resíduos: o aterro sanitário.
Existem quase duas mil usinas desse tipo no
mundo todo, em especial na Europa.
Consultoria Para Estruturação De PPP’s
Para Saneamento E Tratamento De
Resíduos Sólidos
De acordo com a PNRS, os governos devem
estabelecer metas de redução da geração de
resíduos sólidos e precisam elaborar seus planos
de gerenciamento de resíduos, que são
instrumentos importantes para o atendimento da
lei e o ordenamento local da gestão de resíduos
sólidos.
Conforme o Art. 55 do diploma legal, os estados e
municípios que não tiverem seus planos
elaborados não poderão ter acesso a recursos da
União, ou controlados por ela, para serem
utilizados em empreendimentos e serviços
relacionados à gestão de resíduos sólidos.
A ECOLINEA, nos moldes do previsto pela PNRS,
oferece Planos de Gestão de Resíduos Sólidos.
Elaborados com ampla participação social e
respeitando as necessidades apresentadas em
cada caso, os planos buscam a coadunação às
metas, prazos e estratégias nacionais, regionais e
locais sobre o tema.
Igualmente de acordo com a PNRS, a ECOLINEA
trabalha para assessoria e desenvolvimento de
planos estaduais, microrregionais, de regiões
metropolitanas, planos intermunicipais e

municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os
planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
A ECOLINEA busca desenvolver projetos com plantas que,
além de solucionar os problemas de aterro e reciclagem,
fazem do tratamento e processamento de resíduos uma
atividade atrativa e rentável, tanto do ponto de vista
econômico e social, quanto ambiental.
Em total conformidade com a Lei 12.305/2010, a tecnologia
proposta é limpa e sustentável.
Com o intuito de assessorar os governos no cumprimento dos
prazos estabelecidos pela PNRS, são oferecidos, dentre
outros, os seguintes serviços:
1.Tratamento de todos os tipos de resíduos;
2.Assessoria ambiental completa na obtenção das licenças
ambientais;
3.Fornecimento de Decompositores para a destinação final
do lixo;
4.Financiamento para prefeituras e empresas privadas
adquirentes de nossos Decompositores.
Tendo em vista tal modelo, a realização de contratos por
Parcerias Público-Privadas libera o município de aportes de
capital para investimentos de curto prazo, permite a
viabilidade financeira do projeto, acelera o investimento em
infraestrutura e os riscos gerados em torno do serviço
prestado é dividido entre o contratante e o prestador de
serviço.
A WX CAPITAL apresenta soluções quanto a captações de
recursos e presta auxílio aos seus clientes em todo o processo
de financiamento.
Atua ativamente no setor público,
especialmente na promoção de PPP’s, e no setor privado,
através de suas relações corporativas com os investidores
mais capitalizados nos mercados nacional e internacional.
Dessa forma, atua tanto junto ao ente público que busca
consultoria financeira para viabilizar a Parceria
Público-Privada, quanto ao investidor privado, que busca a
diversificação de seus investimentos, intermediando e
conectando investidores com os governos.
A WX CAPITAL assessora investidores estrangeiros e nacionais
nos principais órgãos do governo municipal, estadual e
federal, com filial na capital federal, Brasília, e nas principais
capitais de todo o Brasil.
Com a expertise e o know-how de suas empresas
especializadas em soluções em desenvolvimento, IBIPAUÁ,
consultoria ambiental, ECOLINEA, e inteligência financeira,
através da WX CAPITAL, a atuação multidisciplinar do
GRUPO BRUGNARA permite a unicidade no serviço,
promovendo-se uma assessoria completa, embasada no
conhecimento técnico e acesso a uma diversificada gama de
investidores, o que garante uma sólida experiência de
negócios para estruturar Parcerias Público-Privadas.
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Contatos
Entre em contato com a WX Capital para saber como poderemos assessorá-lo:
giulliana@brugnara.com.br
Belo Horizonte:+55 (31) 3297 - 8202
São Paulo: +55 (11) 2615-7855
www.wxcapital.com.br
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