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MEIO AMBIENTE

Silcon: qualidade de vida e
proteção do meio ambiente
A Silcon Ambiental tem ajudado a natureza e a sociedade, reciclando e incinerando resíduos industriais ou depositando corretamente em aterros produtos
Diariamente, ouvimos
falar de empresar que poluem. Mas não é comum
ouvirmos falar de empresas encarregadas de evitar e acabar com a poluição. Evitar e acabar com
a poluição é o trabalho
da Silcon, uma empresa
de engenharia ambiental,
especializada em serviços
e soluções para o gerenciamento, tratamento e
descarte de resíduos industriais, ou seja, sobras e
produtos que não interessam mais e que poluiriam
o meio ambiente se não
fossem cuidadosamente
dispostos em aterros ou
incinerados.
A Silcon Ambiental é
uma empresa 100% brasileira, fundada em 1994,
inicialmente, para cuidar
de resíduos hospitalares.
Sua primeira unidade
operacional foi construída em Paulínia, São
Paulo. Depois, vieram as
unidades de Mauá e Juquiá, também em nosso
Estado. Agora, a empresa está terminando uma
nova unidade em Pirapora do Bom Jesus. “Criamos a Silcon Ambiental
porque percebemos que
a nossa sociedade tem
necessidade de empresas
responsáveis que possam
contribuir para diminuir
a poluição. Atuamos praticamente em todos os
setores industriais que
necessitam de tecnologia
de alta qualidade, profissionais especializados
e espaço para depositar
resíduos ou para incinerá-los”, comenta Carolina
Aldrighi, Vice-Presidente
da empresa.
O trabalho da Silcon
Ambiental é altamente
especializado. Estes são
alguns de seus sérvios:
recuperação
financeira
fiscal, co-processamento, descarte de eletroeletrônicos, reutilização
adequada de aerossóis,

Silcon
Ambiental – alta
tecnologia
que em
breve estará funcionando em
Pirapora

revalorização de produtos químicos, destruição
de resíduos de hospitais.
Tudo é realizado com um
cuidadoso serviço de coleta e transporte dos materiais, desde a sua origem
até as unidades da Silcon.
Um laboratório com equipamentos de última geração dá o suporte científico
a todo o trabalho.
Os serviços
Recuperação
Fiscal
é a forma legal de se recuperar impostos pagos
sobre produtos, matérias-primas ou bens que são
enviados para destruição.
“Além de não poluir o
meio ambiente, as empresas que contratam esse
trabalho ainda têm um
ganho financeiro”, explica
Carolina Adrighi.
C o-pro cess amento
é uma tecnologia 100%
limpa que promove o reaproveitamento de grandes quantidades de resíduos industriais como

fonte de energia ou matéria-prima para incineração. A incineração é
um processo de destruição térmica realizada
sob alta temperatura –
800 a 1200 ºC – e utilizado para o tratamento de
resíduos que necessitam
de destruição completa e
segura.
A Silcon Ambiental
tem uma área que cuida
especificamente do descarte de equipamentos
eletroeletrônicos. “Mais
do que nunca, a sociedade precisa dar um local
adequado aos milhões
de equipamentos digitais
que são substituídos diariamente”, comenta Carolina Aldrighi. Realizamos
a desmontagem, descaracterização e a disposição ambientalmente correta de eletroeletrônicos.
Alguns deles são completamente destruídos por
incineração.
A reutilização de aerossóis é uma tecnologia

patenteada pela Silcon e
licenciada pela Cetesb,
a agência ambiental do
Estado de São Paulo. Os
aerossóis são recolhidos
com toda segurança, em
circuito fechado. Gases e
líquidos úteis são reaproveitados pelas empresas.
Os que sobram são destruídos por incineração.
A revalorização de solventes e químicos é feita
após a análise laboratorial de resíduos líquidos,
a fim de identificar seu
potencial para reutilização ou incineração.
A Silcon é uma das
empresas com maior tradição no país em coleta
e transporte de resíduos
hospitalares e sua operação atende o tratamento
de enormes quantidades
provenientes dos mais
diversos municípios do
Estado de São Paulo,
bem como diretamente
dos ambulatórios de empresas ou outras entidades. “Os equipamentos

de utilizados para tratamento dos resíduos de
serviços de saúde foram
inteiramente desenvolvido pela Silcon”, diz orgulhosamente Carolina
Aldlrighi. Eles garantem
a total inativação dos microorganismos presentes
nos resíduos por meio de
elevação na temperatura.
Em seguida, são colocados em aterros. E conclui:
“Temos uma equipe treinada, frota própria e rede

terceirizada para coleta
de resíduos industriais,
eletroeletrônicos e hospitalares em todo o Estado
de São Paulo e fora dele,
e total garantia de atendimento à legislação rodoviária e às boas praticas
de segurança ambiental.
Nosso laboratório, localizado em Juquiá, nos dá
o suporte científico necessário para garantir a
boa qualidade do nosso
trabalho”.

SAIBA +

Ações Sociais
A Silcon Ambiental desenvolve e apoia ainda projetos
que contribuem para redução da criminalidade, transformação social, inclusão social e melhoramento da
qualidade de vida das pessoas envolvidas. Entre esses
projetos estão o apoio ao Lar Betânia, que abriga
crianças e adolescentes carentes, A ONG R&M e um
Centro de Inclusão Digital, ambos na cidade de Juquiá. Em Pirapora do Bom Jesus a Silcon Ambiental
vem participando na distribuição de brinquedos na
época do Natal e a reforma da Casa de Cultura.

