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• Troca física de recursos - materiais, serviços, 
conhecimento, energia e/ou subprodutos. 

O que é Simbiose Industrial? 

• Materiais não utilizados por uma 
empresa podem se tornar materiais de 
valor para outras – redução de custo e 
ganhos ambientais. 

• Facilita a colaboração na utilização de 
ativos, logística reversa e troca de 
capacidade técnica entre as empresas.  



Eco Parque Industrial é a 
denominação técnica dada 
aos parques industriais que 

atuam com alta eficiência e integração  na 
utilização de seus recursos, 
utilizando as premissas da 
Simbiose Industrial e da 

Eco-inovação.  



• Aproveitamento eficiente dos recursos sem 
desperdícios (inspiração na Natureza) 
• Compartilhamento de recursos e serviços 
(matéria prima, resíduos, água, energia, infra-
estrutura, informações, transporte, 
treinamento, etc) 
• Integração com a comunidade local 
 



O Eco Parque Industrial é a evolução do 
conceito de Simbiose Industrial ao 

integrá-la à Simbiose Urbana. 
É considerado pela ONU a 

Megatendência em Desenvolvimento 
Sustentável, pois planeja a 

Sustentabilidade de forma Sistêmica 
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Por que Candiota? 
 
Incentivo ao crescimento industrial metade Sul 
 
Proximidade Porto de Rio Grande 
 
Potencial para a implementação de indústrias em 
ciclo fechado (Economia Circular) 
 
Previsão de grandes investimentos em geração 











Próximos passos:  
Obtenção do financiamento para 
o Projeto detalhado 
incluindo Estudo de Viabilidade Técnico-
Econômica, ambiental e normativa 

• Prospecção de fontes financiadoras 
• Estabelecer a rede de colaboração 
 técnico científica 
• Definir  marco legal 
 

 
 





Desafios e Oportunidades: 
 

• Potencial da Simbiose Industrial/Ecoparques 

 inexplorado no Brasil  

• Incentivos para a Simbiose Industrial 
 

  

  O que falta para essa (R)Evolução??? 
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