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EDITORIAL
Revista aRes

After the municipal elections, now it is time to 
pay attention to the new administrations and de-
mand from new rulers a more energetic posture on 
municipal collection and sanitation services. This 
was the main topic of the last issue of ARes, brin-
ging data from the sector and evaluating the pos-
sible paths to achieve more quickly the compliance 
with the National Solid Waste Policy. On the other 
hand, we present in this issue the most advanced 
solutions for the waste management systems in 
Brazilian cities. Although many of the cities face a 
brutal lack of funds, it is noticeable that Brazil has 
received lots of cutting-edge accessories, equip-
ment, machinery and technology. From undergrou-
nd collection to the mechanic framework of the 
collection trucks, they optimize processes, are safer 
and less aggressive to the environment. 

This issue features the important participation of 
our partner Abralatas (Brazilian Association of High-
-Recyclability Can Manufacturers), with an article by 
its CEO Renault Castro, with the main information 
of the can market. Also featuring world specialist 
Herman Huisman, Senior Advisor for International 
Cooperation from the Ministry of Infrastructure and 
the Environment of the Netherlands, who wrote 
“The Netherlands: at the forefront of circular eco-
nomy”. We also bring the column from YPG Bra-
sil (Young Professionals Group), by its founding 
member Nathalia Lima with Gabriela Otero. The 
YPG (Young Professionals Group) is a young pro-
fessionals’ network in the solid waste sector, which 
is associated to the International Solid Waste As-
sociation (Iswa) – the local group (YPG Brasil) was 
launched in last July, and ARes Magazine’s editorial 
board is one of its members.

After a year of very rough waters in politics and 
economy, all of us in public, private, personal and 
professional sectors must be optimistic and wish for 
a 2017 with good news and good businesses. On 
the way to ARes Magazine’s second anniversary, we 
wish all our friends and partners a year full of achie-
vement and – we do hope so – great developments 
in the Brazilian management market. 

Good reading, 

Grappa Marketing Editorial
ares@grappa.com.br

Passadas as eleições municipais, é preciso estarmos atentos às novas gestões e 
cobrar dos governantes uma postura mais enérgica com relação aos serviços de 
coleta e limpeza urbana. O tema foi destaque da última edição da ARes, trazendo 
dados do setor e avaliando possíveis caminhos para buscar com mais rapidez a 
adequação às normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em contrapartida, 
neste número, apresentamos as mais modernas soluções para o serviço de gestão de 
resíduos nas cidades brasileiras. Ainda que a maioria delas conte com pouquíssimos 
recursos – notamos que o país tem recebido uma grande quantidade de acessórios, 
equipamentos, máquinas e tecnologias de ponta, que otimizam os processos –, são 
mais seguras e ainda agridem menos o meio ambiente, desde a coleta soterrada até 
a estrutura mecânica dos caminhões.

 
Nesta edição, temos a importante participação da parceira Abralatas (Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade), com um artigo assinado 
por seu presidente executivo, Renault Castro, apontando as principais informações 
do mercado da latinha. Outro convidado de destaque é Herman Huisman, 
especialista ambiental e conselheiro sênior para Cooperação Internacional do 
Ministério da Infraestrutura e Meio Ambiente dos Países Baixos, com o texto “Na 
vanguarda da economia circular”. Apresentamos também a coluna do YPG Brasil 
(Young Professionals Group), assinada por suas membras fundadoras Nathalia Lima e 
Gabriela Otero. O YPG (Young Professionals Group) é uma rede de jovens profissionais 
da área de resíduos sólidos ligada à International Solid Waste Association (Iswa) – o 
grupo local (YPG Brasil), do qual é membro o conselho editorial da Revista ARes, foi 
fundado em junho deste ano.

 
Após um ano dos mais turbulentos no cenário político-econômico, resta a todos 

nós, nas esferas pública, privada, pessoal e profissional, sermos otimistas e desejar 
que 2017 traga boas notícias e bons negócios. Caminhando para o segundo 
aniversário da Revista ARes, desejamos a todos os nossos amigos e parceiros um ano 
repleto de conquistas e, assim esperamos, maiores avanços no mercado de gestão 
de resíduos no Brasil.

 
Boa leitura, 

Grappa Marketing Editorial
ares@grappa.com.br
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A coleta e o transporte dos materiais 
descartados pela sociedade estão no 
centro de qualquer sistema de ges-
tão integrada de resíduos sólidos do 
mundo e são a face mais visível desses 
sistemas. Essa operação, muitas vezes, 
é o único ponto de contato entre os 
usuários e os operadores, por isso, 
deve ser objeto de uma estruturação e 
um planejamento cuidadoso e de uma 
operação altamente qualificada.

Além de ser a parte mais visível e a 
porta de entrada de todo um sistema, 
as etapas de coleta e o transporte de-
terminam as ações que serão possíveis 
de serem adotadas nas etapas poste-
riores, uma vez que o modelo adota-
do para a coleta terá influência direta 
sobre uma possível recuperação e reci-
clagem dos materiais descartados.

Por Carlos RV Silva Filho

CARTA AO LEITOR/ LETTER TO THE READER

Collection and transport of mate-
rials discarded by citizens are in the 
core of any integrated solid waste 
management system in the world. 
They are the most visible face of 
these systems, and this operation is 
often the only point of contact bet-
ween users and operators. This is why 
these systems should undergo a care-
ful structuring and planning, and be 
operated in a highly qualified fashion.

Collection and transport are the 
most visible stages – and the entry 
point – of an entire system, but are 
also the stages that define the ac-
tions that could be taken in the next 
stages, as the adopted collection 
model will impact directly a poten-
tial recovery and recycling of the dis-
carded materials.

by Carlos RV Silva Filho

CEO, Abrelpe

Director and ISWA Vice President

Diretor-presidente da Abrelpe
Diretor vice-presidente da ISWA

Avanços são possíveis mas 
dependem de ações 
conjugadas e menos achismos

Advances are possible, but they rely 
more on joint action than guesses
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Ultimamente, esses serviços passaram a enfrentar de-
safios crescentes, principalmente nas cidades de médio 
e grande portes, tais como o aumento no volume de re-
síduos, a piora no tráfego e os congestionamentos, o 
aumento de emissões de gases de efeito estufa e as re-
clamações pelos ruídos dos compactadores. Por outro 
lado, os aprimoramentos não foram percebidos e valori-
zados na mesma proporção.

Para superar os desafios, o setor passou a buscar novas 
opções em termos de planejamento de rotas, controle 
e monitoramento de frotas, otimização de percursos e 
combustível, novos equipamentos e novas tecnologias. 
Apesar de necessárias, as mudanças e a modernização 
não são simples de serem implementadas.

A questão dos custos é sempre um complicador quan-
do se trata de gestão de resíduos sólidos, pois as ativida-
des ou são contratadas pelo modelo de licitação pública 
por menor preço ou são vistas apenas como uma des-
pesa acessória pelos geradores privados, e, portanto, 
sujeitas à depreciação e aos cortes sem o menor aviso.

Lately, these services have begun facing growing chal-
lenges, especially in medium and large cities. These 
challenges include an increase of the amount of waste, 
worsening traffic and traffic jams, more greenhouse gas 
emissions, complaints to the noise of garbage trucks. On 
the other hand, the improvements have not been noti-
ced and appreciated in the same proportion.

To tackle the challenges, the sector started to seek 
new options on of route planning, fleet control and mo-
nitoring, route/fuel optimization, new equipment and 
technologies. Although necessary, changes and moder-
nization are not easy to deploy.

Costs are another difficult issue to face when it comes 
to solid waste management, because the activities are 
either hired under a lowest-price public bid model, or 
they are only seen as an accessory spend by private ge-
nerators and, therefore, they are subject to depreciation 
and cuts without any prior notice.

RODRIGO MAFRA
------

--------------------

Leia mais na página 69 / Read more on page 69

Avanços são possíveis mas 
dependem de ações 
conjugadas e menos achismos
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Qualquer adaptação ou alteração no modelo pratica-
do enseja novos investimentos e novos valores de ope-
ração, elevando os custos para o contratante, que, em 
geral, é o poder público municipal, cujo orçamento é 
bastante limitado e atualmente encontra-se totalmente 
insuficiente até mesmo para fazer frente às operações 
básicas, registrando uma inadimplência histórica com as 
empresas de limpeza urbana.

Nesse sentido, e, como dito, por tratar-se de um sis-
tema integrado, as ações para mudar as bases atuais de 
operação, como a proibição do uso dos estribos durante 
a operação de coleta, a restrição de operação em ho-
rários noturnos, a limitação para os sistemas de com-
pactação, juntamente com outros obstáculos que têm 
surgido muito mais por achismos do que em decorrência 
de estudos e análises tecnicamente subsidiados, levam 
unicamente ao encarecimento dos serviços e prejudicam 
a operação, sem trazer nenhuma melhoria considerável 
para as partes envolvidas, funcionários incluídos.

Muito tem sido feito ao longo dos anos para aprimo-
rar os serviços de coleta e transporte de resíduos, como 
mostrado na matéria de capa da presente edição, po-
rém, enquanto continuarmos sujeitos a pressões e a im-
posições descasadas de sustentação técnica e de uma 
adequada análise de viabilidade econômico-financeira, 
não haverá condições para implantar uma mudança es-
truturante e eficiente e passaremos mais algumas déca-
das tentando enxugar gelo.

Any adaptation or change in the current model needs 
new investments and new operating values, which raises 
costs for the contracting entity – usually the municipal 
administration with a quite tight budget, which it is not 
enough today to deal with even the basic operations. 
The result is a historic default of the administrations with 
public sanitation companies.

In this sense and for being an integrated system as 
said above, actions that change the current operating 
bases – such as the prohibition for operators to stand 
on the back of garbage trucks during the collection, the 
restriction to operate at night, the limitation of compac-
ting systems, as well as other hurdles that have come 
up more as guesses than from technically-backed studies 
and analyses – end up making the services more expen-
sive and impact negatively the operation, bringing no 
significant improvement to the involved parties, emplo-
yees inclusively.

Much has been done over the years to improve the 
waste collection and transport services, as shown in the 
cover story of this issue. However, if we keep being sub-
ject to pressures and impositions without neither a tech-
nical foundation nor a proper analysis of economic and 
financial feasibility, there will be no conditions to deploy 
a structuring, efficient change, and we will be keeping 
up with failure for some more decades.

CARTA AO LEITOR/ LETTER TO THE READER

"A questão dos custos é sempre 
um complicador quando

se trata de gestão de resíduos 
sólidos, pois as atividades

ou são contratadas pelo modelo 
de licitação pública

por menor preço ou são vistas 
apenas como uma despesa

acessória pelos 
geradores privados."

"Costs are another difficult 
issue to face when it comes 
to solid waste management, 
because the activities are 
either hired under a lowest-
price public bid model, or they 
are only seen as an accessory 
spend by private generators"
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MERCADO

Market

Translation on page 22

ABRELPE LANÇA EDIÇÃO 
INÉDITA DO PANORAMA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL

No dia 4 de outubro, a Abrelpe (Associação Brasileira das Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais) lançou a mais recente edição do Pano-
rama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015, durante a XVIII Fimai Ecomondo 
Brasil (Feira Internacional de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade), 
realizada no Pavilhão Verde do Expo Center Norte, em São Paulo.

O estudo traz dados inéditos do setor de resíduos sólidos no país e infor-
mações sobre geração, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos (RSU). Também apresenta números referentes aos resíduos 
de serviços de saúde (RSS), resíduos de construção e demolição (RCD), cole-
ta seletiva, reciclagem e logística reversa. 

Segundo o diretor-presidente da 
Abrelpe, Carlos Silva Filho, o total 
de RSU gerado no país aumentou 
1,7%. Passou de 78,6 milhões de to-
neladas para 79,9, de 2014 a 2015. 
“A cada ano, um volume maior de 
resíduos é depositado em locais ina-
dequados, sendo que mais de 3 mil 
municípios ainda fazem uso de uni-
dades irregulares para a destinação 
do lixo. Esse cenário contraria todas 
as determinações da PNRS e de ou-
tras leis ambientais.”

O estudo também aponta que, 
em 2015, cada brasileiro gerou 391 
quilos de RSU, o equivalente a um 
volume similar e, em alguns casos, 
até maior do que o constatado em 
países mais desenvolvidos e com 
renda (PIB per capita) mais alta do 
que o Brasil.

O Panorama de Resíduos Sólidos 
no Brasil é publicado desde 2003 
pela associação e considerado a 
principal fonte de dados sobre o se-
tor. A versão digital de todas as edi-
ções do Panorama de Resíduos Só-
lidos no Brasil pode ser encontrada 
para consulta ou download no site 
da Abrelpe, www.abrelpe.org.br.
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MERCADO

YPG BRASIL 
REALIZA WORKSHOP 
NA XVIII FIMAI ECOMONDO BRASIL

O Young Professionals Group Brasil (YPG Brasil), da International Solid Waste Asso-
ciation (ISWA), realizou workshop gratuito com o tema Desafiando o Setor de Resí-
duos Sólidos: O Papel do Jovem Profissional nos (Novos) Negócios. O evento acon-
teceu no dia 6 de outubro, durante a XVIII Fimai Ecomondo Brasil, no Expo Center 
Norte, em São Paulo.

A oficina contou com cinco mesas temáticas, cada uma representando um assunto 
fundamental do setor de resíduos sólidos: Prevenção, Planejamento, Transporte, Tra-
tamento e Disposição Final. Cada equipe desenvolveu uma proposta de negócio em 
um intervalo de 60 minutos. 

O grupo com o melhor desempenho foi o de Planejamento, com a ideia de um 
aplicativo de fiscalização do produto desde a cadeia até a destinação final ambien-
talmente correta. Cada produto teria um QR Code, o que facilitaria o rastreamento.

A primeira equipe, a de Prevenção, também propôs um software, o EcoTro-
cas, cuja função seria interligar o tipo de resíduo gerado num determinado 
empreendimento a outros sistemas produtivos. O time do Transporte criou a 
UResíduos, empresa que faria a coleta de resíduos com bicicletas ou vans em 
ecopontos estratégicos.

Já o grupo de Tratamento elaborou 
o Composta Vida, uma empresa de 
consultoria com foco no tratamento 
da fração orgânica. E, por fim, a equi-
pe da Disposição Final apresentou o 
Marketing Justo, um plano de cons-
cientização educacional voltado para o 
meio ambiente.

A banca de especialistas do setor, 
composta pelo diretor-presidente da 
Abrelpe (Associação Brasileira das 
Empresas de Limpeza Pública e Resí-
duos Especiais) e vice-presidente da 
Iswa, Carlos Silva Filho; pelo assisten-
te executivo da vice-presidência da 
Cetesb (Companhia Ambiental de São 
Paulo), Flávio Ribeiro; e pelo sócio 
da Giral Viveiro de Projetos, Mateus 
Mendonça, teceu comentários sobre 
cada um dos trabalhos propostos. “As 
ideias apresentadas foram instigado-
ras, com ajustes a serem feitos, obvia-
mente, mas com potencial para virar 
negócio”, avaliou Silva Filho.

O YPG Iswa foi fundado em 2013, 
em Viena, na Áustria, durante o Con-
gresso Mundial da Iswa. O objetivo 
do grupo, composto por jovens pro-
fissionais apreciadores de assuntos 
sobre a gestão de resíduos e temas 
afins, é trazer novas ideias e discu-
tir iniciativas que envolvem o setor. 
Maiores informações sobre o YPG no 
site: www.iswaypg.org.
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No dia 29 de novembro foram prestigiados os vencedores do Prêmio de Sus-
tentabilidade da Câmara Espanhola 2016. Em sua quarta edição, o prêmio, que 
recebeu 50% das inscrições na Categoria Sustentabilidade Aplicada ao Negó-
cios, “reconhece as práticas empresariais que geram benefícios cada vez mais 
tangíveis ao negócio a partir da integração das questões ASG e da identificação 
de oportunidades de geração de negócios”,  afirma Carolina Carvalho, diretora 
executiva da Câmara Espanhola.

 O Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados (PARR), da empresa 
Emdoc, foi o vencedor da categoria Pequenas e Médias Empresas (PMEs). A com-
panhia Isolux, com o Projeto Amazonas, venceu em Sustentabilidade Aplicada 

Sustentabilidade 
Aplicada ao Negócio

ao Negócio, e o projeto Santander Mi-
crocrédito, idealizado pelo banco, em 
Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável da ONU. Toda a renda do even-
to de premiação será revertida para 
as entidades sociais ABA, Semeando 
Saúde e Sociedade Beneficente Ro-
sália de Castro, apoiadas pela Câmara 
Espanhola. Veja mais em www.susten-
tabilidadecamaraespanhola.org.



18  |  ARes - Revista Ambiente & Resíduos 

MERCADO

A edição deste ano do congresso Ecogerma, um dos 
eventos mais relevantes no Brasil na área de meio am-
biente, energia e infraestrutura, ressaltou a importância 
da gestão de água e as oportunidades do Acordo de 
Paris, no dia 19 de outubro, no auditório da Fiesp (Fede-
ração das Indústrias do Estado de São Paulo).

No primeiro painel do congresso, o debate foi sobre 
o cenário da atual crise hídrica e a realidade do reúso 
de água em São Paulo e as novas tecnologias do reúso 
como avanço para este recurso hídrico. Já sobre as opor-
tunidades do Acordo de Paris, no segundo painel, foram 
abordados os desafios para as energias renováveis e ino-
vações para eficiência energética, as políticas públicas 
para o desenvolvimento do setor e o investimento do 
país nessa área.

O Ecogerma foi organizado pela Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil-Alemanha (AHK São Paulo), por meio 
do Departamento de Meio Ambiente, Energias Reno-
váveis e Eficiência Energética. Também contou com o 
apoio da Fiesp e patrocínio da Lanxess.

Ao fim do congresso aconteceu a cerimônia de entrega 
do Prêmio von Martius de Sustentabilidade, que presti-
gia projetos voltados aos desenvolvimento sustentável 
em diversas áreas.

DESDE

SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS

49 3541 3100 | www.bruno.com.br | bruno@bruno.com.br

Plantas completas para cooprocessamento
Plantas completas para resíduos sólidos urbanos

Reaproveitamento e valorização de materiais
Equipamentos para trituração e descaracterização

Sistema para peneiramento
Sistema para tratamento Biológico 

PRÊMIO VON MARTIUS 2016 

 Foram homenageados no congresso os três melhores 
colocados nas áreas Humanidade, Natureza e Tecnolo-
gia. Por conta do centenário da AHK SP, foi inserida mais 
uma categoria: a Startup Recursos Hídricos. Ao todo, 133 
projetos foram julgados por renomados profissionais da 
área de sustentabilidade.

A ABVTex (Associação Brasileira do Varejo Têxtil) con-
quistou o primeiro lugar na categoria Humanidade, com o 
projeto de certificação de fornecedores, que atua na cadeia 
de fornecimento de produtos de moda, melhores práticas e 
responsabilidade social para a área. Na categoria Natureza, 
quem levou o primeiro lugar foi a Fundação Centros de Refe-
rência em Tecnologias Inovadoras, que visa à conservação e à 
restauração da floresta com araucárias associada ao fortaleci-
mento da base de cadeias produtivas. 

A primeira colocada em Tecnologia foi a Iniciativa Verde, 
com um plano de adequação de pequenas propriedades rurais 
com instalações de saneamento básico e sistemas produtivos 
sustentáveis. E a vencedora na categoria Startup Recursos 
Hídricos foi a Agrosmart S.A., que apresentou um projeto de 
melhoria da produtividade e otimização do uso de recursos na 
agricultura, a partir da conexão do agricultor a sua plantação. 

ÁGUA E ACORDO DE PARIS SÃO 
DESTAQUES NO ECOGERMA 2016
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A falta de investimentos em reciclagem e tratamento do 
lixo foi um dos principais problemas apontados por deba-
tedores para a implementação da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos em todo o país.

Eles participaram de audiência pública sobre o tema na 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável da Câmara, na quinta-feira (24/11), coordenada pelo 
deputado Luiz Lauro Filho.

DESDE

SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS

49 3541 3100 | www.bruno.com.br | bruno@bruno.com.br
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Sistema para tratamento Biológico 

Falta de recursos dificulta 
implantação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos

A falta de recursos para que os municípios possam cole-
tar e tratar o lixo adequadamente é um dos entraves para 
a implantação da PNRS.

Nesse sentido, o diretor-presidente da Abrelpe, Carlos 
Silva Filho, propôs que seja criado um sistema de remu-
neração específico para o setor. Ele afirmou que a coleta 
de lixo enfrenta uma crise em todo o país, e os serviços 
podem ser inviabilizados em breve pela falta de recursos. 

Por Agência Câmara
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CONFERÊNCIA ETHOS 2016 
PROMOVE DIÁLOGOS SOBRE 
SUSTENTABILIDADE 
E SUPERAÇÃO DA CRISE BRASILEIRA

Nos dias 20 e 21 de setembro des-
te ano, a Conferência Ethos 2016, 
realizada no Transamérica Expo Cen-
ter, em São Paulo, reuniu 
empresários, especialistas 
e líderes de institutos e or-
ganizações do terceiro se-
tor para um debate amplo 
abrangendo a superação da 
crise brasileira e as ques-
tões relacionadas às agen-
das que o Instituto Ethos 
atua: meio ambiente, direi-
tos humanos, economia e 
integridade. 

Durante a abertura do 
evento, o diretor-presidente do 
Ethos, Jorge Abrahão, comentou que 

rantes para o nosso país.”
Com cinco painéis simultâneos, a 

conferência propôs mais de 60 ati-
vidades e mais de 160 líderes 
e gestores de todo o mundo 
compartilhando suas experti-
ses com um público estimado 
em 1.300 pessoas.

Um dos primeiros painéis 
apresentados, denominado 
“O financiamento dos ob-
jetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS)”, contou 
com a participação da consul-
tora sênior de sustentabilidade 
no Programa das Nações Uni-

das para o Desenvolvimento (Pnud), 
Emma Torres; do engenheiro flores-

na elaboração da conferência, há um 
ano, não se tinha noção do ambiente 
em que o Brasil estaria vivendo nem 

do clima político. “Mas sabíamos que 
seria preciso abordar temas estrutu-

Com cinco painéis 
simultâneos, a

conferência propôs 
mais de 60 atividades

para um público 
estimadoem 

1.300 pessoas
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tal, consultor e empreendedor social 
Tasso Azevedo; e do conselheiro do 
Instituto Ethos e copresidente do 
Conselho de Administração da Na-
tura, Guilherme Leal. No palco, os 
especialistas discutiram os instru-
mentos financeiros inovadores e o 
papel da parceria entre os setores 
público, privado, financeiro e socie-
dade civil para o sucesso dos ODS 
até 2030.

Outros destaques da programação, 
divididos de acordo com os temas 
estratégicos do Instituto Ethos, fo-

los”, teve a participação do cofunda-
dor e diretor do Movimento de Com-
bate à Corrupção Eleitoral (MCCE), 
Luciano Santos; e do membro do Co-
legiado de Gestão do Instituto de Es-
tudos Socioeconômicos (Inesc), José 
Antonio Moroni. O objetivo deste 
palco foi discutir o sistema político 
brasileiro e os modelos que poderiam 
ser utilizados para uma mudança que 
garanta a representatividade e a par-
ticipação da sociedade no processo 
político, além das estratégias neces-
sárias para avançar nesse tema.

ram os painéis “Plano Nacional de In-
tegridade, Transparência e Combate 
à Corrupção”, com o ex-ministro da 
Controladoria-Geral da União (CGU), 
Jorge Hage. Na ocasião, foram abor-
dadas as diferentes iniciativas e es-
tratégias que poderiam contribuir 
para uma atuação conjunta, efetiva e 
capaz de envolver diferentes atores 
que atuam na promoção da integri-
dade, da prevenção e do combate à 
corrupção no país.

Já o painel “Pluriálogo – Sistema 
político e propostas de novos mode-
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ABRELPE LAUNCHES BRAND-NEW SOLID 
WASTE PANORAMA IN BRAZIL

On October 4th, the Association of Public San-
itation and Special Waste Companies (Abrelpe) 
launched its 2015 Brazil Solid Waste Panorama 
during the XVIII Fimai Ecomondo Brasil (International 
Fair of Industrial Environment and Sustainability) in 
the Green Hall of Expo Center Norte, in São Paulo.

The study brings brand-new data of the solid 
waste sector in the country, as well as information on 
generation, collection, treatment and final disposal 
of the Municipal Solid Waste (MSW). It also shows 
figures on wastes from healthcare, construction and 
demolition, selective collection, recycling, and re-
verse logistics. 

According to Abrelpe’s CEO Carlos Silva Filho, 
the total MSW produced in the country increased 
1.7% during 2014-2015, from 78.6 to 79.9 million tons. 
“Each year, a higher amount of waste is disposed 
onto improper places, and over 3,000 municipalities 
still use irregular facilities to dispose of their waste. 
This scenario goes against all statements of the 
PNRS and other Environmental Laws”.

The study also showed that, in 2015, each Brazilian 
produced around 391 kg of MSW, which is a volume 
similar and, in some cases, even higher than the vol-
ume seen in more developed countries with a higher 
GDP per capita than Brazil.

The Brazil Solid Waste Panorama is published 
by Abrelpe since 2003, and is considered the main 
data source on the sector. The digital version of all 
editions of the Brazil Solid Waste panorama can be 
accessed or downloaded in  Abrelpe’s website www.
abrelpe.org.br.

YPG BRASIL’S WORKSHOP IN THE XVIII FIMAI 
ECOMONDO BRASIL

The Young Professionals Group Brasil (YPG Bra-
sil) from the International Solid Waste Association 
(ISWA) held a free-access workshop under the sub-
ject “Challenging the solid waste sector: the young 
professional’s role in the (new) businesses”. The 
event was held on October 6th during the XVIII Fimai 
Ecomondo Brasil at Expo Center Norte, in São Paulo.

The workshop had five themed tables, each one 
representing a top subject in the solid waste sector: 
Prevention, Planning, Transport, Treatment, and Final 
Disposal. Each team developed a business proposal 
within a 60-minute period.

The best performer was Team Planning, which 
proposed a product monitoring app that tracks it 
from the chain to the environment-friendly final dis-
posal. Each product would have a QR code to make 
tracking easier. 

Team Prevention also proposed a software called 
EcoTrocas, which functions by linking the kind of 
waste produced in a certain facility to other pro-
duction systems. Team Transport created a business 
called UResíduos, which would collect the waste us-
ing bicycles or vans in strategic eco-points.

Team Treatment created a consultancy business 
called Composta Vida, with focus on organic waste 
treatment. Finally, Team Final Disposal presented the 
Marketing Justo [Fair Marketing] awareness-raising 
plan towards environmental education.

The sector-experts board was formed by Carlos 
Silva Filho, CEO of the Association of Public Sani-
tation and Special Waste Companies (Abrelpe) and 
Vice-President of ISWA; Flávio Ribeiro, executive 
assistant of the vice-presidency of CETESB (São Pau-
lo Environment Company); and Mateus Mendonça, 
partner of Giral Viveiro de Projetos. The board made 
comments about each one of the proposed works. 
“They showed inspiring ideas, obviously with some 
adjustments to be made, but with potential to be-

come businesses”, said Carlos Silva Filho.
YPG ISWA was created during the 2013 ISWA 

World Congress in in Vienna, Austria. The group 
of young professionals that appreciate subjects on 
waste management and alike, aims to bring new 
ideas and discuss initiatives that engage the sector. 
Find out more about the YPG on the website http://
www.iswaypg.org/.

4TH SPANISH CHAMBER SUSTAINABILITY 
AWARD 2016

On November 29th The Spanish Chamber hon-
ored the winners of its 2016 Sustainability Award. The 
4th edition of the award had 50% their contestants 
under the “Sustainability Applied to Business” cat-
egory. It “acknowledges the business practices that 
produce increasingly tangible to the business, based 
on the integration of ESG issues and the identifica-
tion of opportunities for business generation”, said 
the Spanish Chamber’s Executive Director Carolina 
Carvalho. 

Emdoc’s Support Program for Relocation of Ref-
ugees (PARR) won the category “Small and Medium 
Enterprises”. Isolux won the category “Sustainability 
Applied to Business” with the Amazonas Project, and 
Banco Santander’s micro-credit initiative was the win-
ner under the category “UN Sustainable Develop-
ment Goals”. The entire income of the award event 
will be given to social entities ABA, Semeando Saúde 
and Sociedade Beneficente Rosália de Castro, which 
are backed by the Spanish Chamber. Find out more: 
www.sustentabilidadecamaraespanhola.org.

ECOGERMA 2016 FOCUSES ON WATER AND 
PARIS AGREEMENT

Held on October 19th in the Auditorium of the 
State of São Paulo Federation of Industries (Fiesp), 
this year’s edition of the Ecogerma Congress, one of 
the most relevant events on environment, energy and 
infrastructure in Brazil, emphasized the importance of 
Water Management and the Opportunities of the Par-
is Agreement.

The congress’s first panel had a debate on the sta-
tus of today’s water crisis and the reality of water usage 
in São Paulo, and the new technologies for reuse as a 
development of this hydro resource. For the second 
panel on the Paris Agreement’s opportunities, the 
discussion focused on the challenges for renewable 
energy and innovations for renewable energy, public 
policies to develop the sector, and Brazil’s investment 
in this area.

Ecogerma was promoted by the German Chamber 
of Industry and Commerce in Brazil (AHK São Paulo), 
by means of the Department of Environment, Renew-
able Energy and Energy Efficiency, with the support of 
Fiesp and sponsored by Lanxess.

At the end of the congress, there was the ceremo-
ny of the von Martius Sustainability Award, for projects 
that promote sustainable development in several ar-
eas.

2016 von Martius Award  – The congress awarded 
the top three in categories Mankind, Nature and Tech-
nology. Due to the centenary of AHK SP, one more 
category – Water Resource Startup – was introduced. 
A total of 133 projects were judged by renowned pro-
fessionals in the sustainability sector. 

ABVTex (Brazilian Association of Textile Retail) was 
held first prize in category Mankind with a project for 
certification of suppliers in the supply chain for fashion 
products, best practices and social responsibility in 
the fashion industry. In category Nature, the first prize 
was the Foundation Centers of Reference in Innova-
tive Technology, which acts in benefit of conservation 
and restoration of the Araucaria forest, along with 
strengthening the production chains’ base. 

Category Technology awarded Iniciativa Verde, 
with a plan for the adequacy of small rural proper-
ties with public sanitation and sustainable productive 
systems. And the winner in category Water Resource 

Startup was Agrosmart S.A., which presented a mod-
el to improve production improvement and optimize 
resources in agriculture, by means of the connection 
between the producer and his/her crop.

LACK OF FUNDS: A BARRIER FOR THE NATION-
AL SOLID WASTE POLICY  (By Agência Câmara)

A debate in the Brazilian Chamber of Deputies 
found that lack of investment in waste recycling and 
treatment is one of the main causes for the failure to 
deploy the National Solid Waste Policy – PNRS – na-
tionwide in Brazil.

On November 24th, discussants attended a public 
hearing in the Commission for the Environment and 
Sustainable Development, with the coordination of 
Deputy Luiz Lauro Filho.

The lack of funds for municipalities to properly 
collect and process their waste is one of the barriers 
to the implementation of the PNRS. To tackle this is-
sue, Abrelpe’s CEO Carlos Silva Filho proposed the 
creation of a sector-specific remuneration system. Ac-
cording to him, waste collection has faced crisis in the 
entire country, and the lack of funds might soon render 
the services unfeasible. 

2016 ETHOS CONFERENCE PROMOTES DIA-
LOG ON SUSTAINABILITY AND OVERCOMING THE 
BRAZILIAN CRISIS

During 20-21 September this year, the 2016 Ethos 
Conference in the Transamérica Expo Center, in São 
Paulo, brought businesspeople, specialists, and insti-
tute and third-sector  leaders for a broad debate on 
how to overcome the Brazilian crisis, as well as ques-
tions regarding Instituto Ethos’s agendas: environ-
ment, human rights, economy, and integrity. 

During the event opening, Ethos CEO Jorge 
Abrahão commented that when they were preparing 
the conference, one year ago, they had no notion of 
the environment which Brazil would be living in, nei-
ther the political climate. “But we knew that we need-
ed to approach structuring subjects for our country”.

With five simultaneous panels, the conference pro-
posed over 60 activities, and more than 160 leaders 
and managers worldwide shared their expertise with a 
public of approximately 1,300 people.

One of the first presented panels was “Financing 
the Sustainable Development Goals (SDG)”, with 
the attendance of Senior Sustainability Consultant 
of the United Nations Programme for Development 
(UNDP), Emma Torres; forestry engineer, consultant 
and social entrepreneur Tasso Azevedo; and Insti-
tuto Ethos’ advisor and co-president of Natura’s 
Executive Board, Guilherme Leal. On the stage, the 
experts discussed the innovative financial instru-
ments and the role of the partnership between the 
public, private and financial sectors and civil society 
towards the success of the SDG by 2030.

Other features of the program, according to In-
stituto Ethos’ strategic themes, were panels “Na-
tional Plan for Integrity, Transparency and Against 
Corruption” with former minister of the Office of 
the Controller-General (CGU) Jorge Hage. The 
panels approached the different initiatives and 
strategies that could contribute for an effective 
joint action that could involve different players 
in the defense of integrity, prevention and fight 
against corruption in Brazil.

Panel “Plurialogue – Political System and Pro-
posals of New Role Models”, was attended by 
co-founder and director of the Electoral Corrup-
tion Fight Movement (MCCE) Luciano Santos, and 
by member of the Management Collegiate for the 
Social and Economic Studies Institute (Inesc) José 
Antonio Moroni. The panel aimed at discussing the 
Brazilian political system and the role models that 
could be used to make a change to ensure repre-
sentativeness and participation of society in the po-
litical process, along with the necessary strategies to 
advance in this matter.
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ENTREVISTA COM

José Eli
da veiga

Pprofessor sênior do Instituto de Energia e 
Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP)

Interview to 
JOSÉ ELI DA VEIGA, 

José Eli da Veiga is a senior professor of the Energy and Environment Institute for the Uni-
versity of São Paulo (IEE-USP).

ENTREVISTA/INTERVIEW
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ENTREVISTA/INTERVIEW

Como são discutidos, atualmente, os conceitos de de-
senvolvimento sustentável e sustentabilidade? Ainda 
há equívocos na utilização correta dessas expressões?

Sim, ainda pululam definições das mais diversas. Para 
separar o joio do trigo, o critério essencial é aquilo que 
os economistas chamam de equidade intergeracional. 
Um jargão que deve ser traduzido pela seguinte máxima: 
“As gerações futuras merecem tanta atenção quanto as 
atuais”. É o que permite descartar grande parte das de-
finições que foram surgindo desde que, nos anos 1990, 
emergiu o substantivo sustentabilidade, mais ou menos 
uns dez anos depois da consagração do ideal de desen-
volvimento sustentável. Este foi usado pela primeira vez 
em 1980, adotado pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, no fim de 1987, e definitivamente consagrado 
na célebre Rio92. Ele havia sido precedido pela expres-
são sociedade sustentável, que chegou a ser usada nos 
títulos de alguns livros no final dos anos 1970. E, antes 
disso, só se usava o adjetivo sustentável em âmbitos bem 
mais técnicos, principalmente nas engenharias florestal e 
de pesca, para calcular a taxa de extração ou de captura 

que não ultrapassa o potencial de reprodução. A partir 
de 1980, houve uma clara “transposição” para a socie-
dade e o desenvolvimento, o que gerou um processo de 
legitimação de um novo (ou mesmo novíssimo) valor. Ao 
lado de nobres antecessores, como liberdade, igualdade, 
solidariedade, justiça ou felicidade. 

 
Por que o senhor diz que a sustentabilidade é turquesa? 

Com o forte crescimento da consciência ambiental nos 
anos 1960, o decorrente ambientalismo adotou o verde, 
essencialmente por causa da proteção da cobertura ve-
getal, com destaque para as florestas. Hoje, no entanto, 
a ciência mostra que os oceanos contribuem até mais 
que a cobertura vegetal para deter o aquecimento glo-
bal, a principal fronteira ecológica para qualquer futuro 
que possa ser sustentável. Ou seja, o azul é tão ou mais 
importante que o verde. E a mistura dessas duas cores 
é o ciano, coisa pouco conhecida. Como a turquesa é 
uma variante bem mais popular da mistura de verde com 
azul, pode-se dizer que se a sustentabilidade tiver algu-
ma cor, com certeza é turquesa, ou, ainda melhor, ciano. 
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How concepts like sustainable development 
and sustainability are discussed today? Are the-
re any misconceptions about the correct use of 
these terms?

Yes, there still are all sorts of definitions. To 
separate the wheat from the chaff, the basic 
criterion is what economists call “intergenera-
tional equity”. This jargon should be translated 
as “future generations deserve as much atten-
tion as the current ones.” This is what allows us 
to discard a great deal of the definitions that 
have come up since the 1990s, when the noun 
“sustainability” emerged, about ten years af-
ter the motto “sustainable development” was 
consecrated. [Sustainable development] was 
firstly used in 1980 and adopted by the United 
Nations General Assembly in 1987, and defini-
tively dedicated during the iconic Rio-92. The 
term had been preceded by another one, “sus-
tainable society”, which was even used in some 
book titles by the late 1970s. Before that, the 
adjective “sustainable” was only used in more 
technical concepts, especially forestry and 
fishing engineering, to calculate the extraction 
(or capture) rate that does not surpass the re-
production potential. From 1980 on, there was 
a clear “transposition” into “society” and “de-
velopment”, which created a process that legiti-
mated a new (or even all-new) value. Along with 
noble predecessors such as freedom, equality, 
solidarity, justice, or happiness. 

Deve completar a velha trilogia: a liberdade é azul, a igualdade é branca e a 
solidariedade é vermelha.

 O crescimento econômico é um meio de chegar ao desenvolvimento. 
Poderia explicar brevemente esse argumento, pensando nos impactos 
ambientais?

Até hoje, o desenvolvimento das sociedades humanas dependeu demais 
do crescimento econômico. Porém, isso é discutível, pois o que está em jogo 
é a possibilidade de um desenvolvimento sem crescimento. Por exemplo, em 
países como Suécia, Dinamarca, Holanda, e talvez a Áustria, pode ser posto 
em dúvida que, para que haja desenvolvimento, é imprescindível que haja 
crescimento econômico. Isso está deixando de ser verdade no pequeno gru-
po de nações em que o desenvolvimento pode exigir apenas a reprodução, 
numa situação que os economistas chamaram de estado estacionário, e que 
seria mais próxima do que a física entende por condição estável. Entretan-
to, na maior parte das sociedades atuais, ainda há muita dependência do 
crescimento econômico para que possa haver desenvolvimento. E, no grupo 
de nações que não faz parte de um desses dois grupos – as das economias 
ditas emergentes –, a discussão é muito mais sobre a qualidade do cresci-
mento econômico do que sobre a possibilidade de obter o desenvolvimento 
sem crescimento.

"Until today, the development of human societies relied too much on 
economic growth. However, this is questionable, as it introduces the pos-
sibility of growth-less development."

"Até hoje, o 
desenvolvimento das 
sociedades humanas 
dependeu demais
do crescimento 
econômico. Porém, isso é 
discutível, pois o que está 
em jogo é a possibilidade 
de um desenvolvimento sem 
crescimento."
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Qual a sua análise sobre o Acordo 
de Paris, negociado durante a 21ª 
Conferência das Partes (COP21)?

O Acordo de Paris não resolve ou 
garante que conseguiremos chegar 
ao meio do século com o aqueci-
mento global sob controle. Contu-
do, o acordo criou uma via de ne-
gociação diferente, permitindo ser 
otimista sobre as próximas nego-
ciações. Agora, em Marrakesh, não 
se definirá grandes coisas, mas, por 
exemplo, as tais propostas de cada 
país serão revistas daqui a uns dois 
ou três anos. É muito provável que 
o regime global das negociações cli-
máticas seja finalmente destravado 
e que, a partir disso, possamos ser 
minimamente otimistas em relação 

ENTREVISTA/INTERVIEW

 Why do you say that sustainability is turquoise?
 
With the strong development of environmen-

tal awareness in the 1960s, the resulting envi-
ronmentalism adopted the green color, mainly 
because of the [idea of] protection of the vege-
tal cover, especially forests. But today, science 
shows that oceans are even better contributors 
than the vegetal cover to stop global warming, 
the main ecological frontier for any future that 
wants to be sustainable. In other words, blue is 
as important as green, maybe more important. 
If we mix these colors, the result is cyan, which 
is a less-known color. As turquoise is a more po-
pular variant of the green/blue mix, we could 
say that, if sustainability has a color, it certainly 
is turquoise or, even better, cyan. And it must 
complete the old trilogy: freedom is blue, equa-
lity is white, solidarity is red.

 
Economic growth is a way to achieve deve-

lopment. Thinking about the environmental im-
pacts, could you briefly explain this topic?

Until today, the development of human so-
cieties relied too much on economic growth. 
However, this is questionable, as it introduces 
the possibility of growth-less development. 
For example, countries like Sweden, Denmark, 

"O Acordo de Paris não resolve ou
garante que conseguiremos 
chegar ao meio do século com 
o aquecimento global sob 
controle. Contudo, o acordo 
criou uma via de negociação
diferente, permitindo ser
otimista sobre as próximas 
negociações."

"The Paris Agreement does not resolve or en-
sure that we’ll get global warming controlled by 
the mid-century. However, the Agreement crea-
ted a different negotiation path, and allowed us 
to be optimistic about further negotiations."

ao que acontecerá. A convenção do 
clima foi muito mal constituída em 
1992, e piorou muito, em 1997, com 
o Protocolo de Kyoto. Serão, por-
tanto, 25 anos perdidos, mesmo que 
agora exista uma luz no fim do túnel.

 E sobre a Agenda 2030 da ONU?

Foi de extrema importância, pois, 
em 2000, quando a ONU se reuniu 
para os Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio (ODM), as ne-
gociações praticamente ignoraram 
o desenvolvimento sustentável as-
sumido em 1987 e consagrado em 
1992. Passados 15 anos previstos 
para os ODM, houve essa negocia-
ção importantíssima, com intensa 
participação da sociedade civil glo-
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Holland, maybe Austria, might put in doubt the 
concept that economic growth is indispensable 
for development. This is ceasing to be a truth 
in that small group of nations in which develo-
pment might just demand reproduction. Eco-
nomists call this a “steady state”, which might 
be the nearest of what physics calls “stable 
condition”. However, most of today’s societies 
still depend much on economic growth to de-
velop. And, in that group of nations that do 
not belong to any of these two groups – the 
so-called “emerging” countries – there is more 
discussion about the quality of economic gro-
wth than the possibility of getting a growth-less 
development.

 
What is your analysis of the Paris Agreement 

that resulted from the 21st Conference of the 
Parties (COP21)?

The Paris Agreement does not resolve or en-
sure that we’ll get global warming controlled by 
the mid-century. However, the Agreement crea-
ted a different negotiation path, and allowed 
us to be optimistic about further negotiations. 
Now, in Marrakech, there won’t be big deals, 
but the so-called proposals of each country will 
be revised two or three years from now. It is 
much likely that the global regime for climate 

bal, na qual foram defendidas ban-
deiras sobre pobreza, fome, água, 
clima etc., que é a Agenda 2030 e 
seus 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). O que é 
discutível é a quantidade dos ODS. 
Talvez, um número menor fosse mais 
didático e de fácil comunicação. 
Nesse sentido, os ODM eram mais 
simples. Além disso, a Agenda 2030 
já tem um ano, e grande parte da 
população brasileira nem tomou co-
nhecimento. Em outros países, o pú-
blico está sendo bem diferente.

Diz-se muito que o cidadão bra-
sileiro ainda apresenta uma baixa 
adesão a campanhas de separação 
do lixo e a outras iniciativas que 
impactam na gestão dos resíduos. 

O senhor concorda? Se sim, como 
enxerga essa questão?

No caso específico da separação 
do lixo, acredito que a dificuldade 
maior é que mesmo os indivíduos 
com ânimo para realizá-la acabam 
enfrentando dificuldades, por falta 
de infraestrutura organizada na ci-
dade. E, com isso, muitas vezes, aca-
bam desistindo. Um exemplo é que, 
após a separação, o lixo é levado 
para locais em que a maior parte da 
população desconhece. Já presenciei 
também situações em que havia  con-
têineres para cada tipo de lixo, mas 
que, no momento de recolhimento, o 
caminhão misturava tudo. Por outro 
lado, já vi em muitas cidades e em 
reportagens, as usinas de separação 

RODRIGO MAFRA
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de resíduos. Ou seja, é um mecanis-
mo que simplifica a separação feita 
pelos indivíduos dentro de casa, bas-
tando apenas que não misturem os 
secos com os orgânicos. Na França, 
por exemplo, a separação é basica-
mente em vidros e latas de um lado e 
papel e plástico de outro. O que faz 
supormos que exista toda uma estru-
tura mecanizada para classificar esses 
resíduos. À medida que esses equi-
pamentos forem adotados, o desafio 
dos resíduos poderá ser facilitado.

 
Qual o impacto que a crise brasileira 
traz sobre o meio ambiente, pensan-
do na relação entre fontes pagado-
ras (prefeituras) e empresas de lim-
peza urbana?

O papel das prefeituras é algo comple-
xo. Não apenas na questão da limpeza, 
mas do saneamento em geral. No Bra-
sil, temos um sistema institucional defi-
ciente. No ranking mundial, e, mesmo 

ENTREVISTA/INTERVIEW

em comparação com a América Latina, 
estamos em uma situação vergonhosa. 
Em grande parte, por conta do poder de 
negociação. Ou seja, os municípios têm 
total autonomia para decidir o que fazer. 
Municípios grandes negociam bem com 
empresas que realizam saneamento, mas 
a maioria não tem poder de barganha.

 
Enquanto professor, qual a sua obser-
vação sobre a compreensão dos aca-
dêmicos diante das urgências do meio 
ambiente?

O ambiente acadêmico é, por defini-
ção, muito conservador. Demorou muito 
para que o assunto entrasse nas univer-
sidades e, ainda assim, está caminhando 
devagar. Em comparação com países 
como Estados Unidos, Inglaterra ou Fran-
ça, é um pouco diferente. No Brasil, as 
universidades ainda não perceberam a 
importância dessa temática e são raros 
os acadêmicos interessados. Existem 
congressos acadêmicos, por exemplo, 

que acontecem há anos, mas que pou-
co tratam do tema. Na verdade, todos 
os congressos acadêmicos deveriam ter 
como tema central a sustentabilidade. É 
necessário renovar os quadros nas uni-
versidades para que as pessoas acordem 
para o problema.

Sua visão é mais otimista ou pessimis-
ta sobre o futuro? A humanidade está 
mesmo caminhando em direção à sus-
tentabilidade?

Prefiro me basear no que disse o 
Nobel de Literatura de 1915 – Romain 
Rolland –, em seu exílio na Suíça, du-
rante a Primeira Guerra Mundial: "O 
grande desafio é aliar o ceticismo da 
razão com o otimismo da vontade". 
Como analista e pesquisador, sou ne-
cessariamente cético (não sei se isso 
é ser pessimista), mas, como cidadão, 
sou otimista. Tento, a todo o momen-
to, articular as duas coisas, o que me 
impede de optar entre um e outro.
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Thinking about the relation between payers 
(cities) and urban sanitation companies, which 
is the impact of the Brazilian crisis over the en-
vironment?

The cities’ role is a bit of complex. Not only for 
urban sanitation, but for sanitation as a whole. 
Brazil’s institutional system is poor. In the world 
rankings, and even in Latin America, our situation 
is shameful. Much because of the power of nego-
tiation, that is, municipalities have full autonomy 
to decide what they want to do. Large cities nego-
tiate well with sanitation companies, but most of 
the cities do not have bargaining power.

 
As a professor, what do you say about the 

scholars’ understanding of the environment ur-
gencies?

By definition, the academic environment is very 
conservative. The issue lasted much to enter the 
universities and, even so, it advances slowly. Com-
pared to the United States, England or France, 
for instance, it is a little different. Universities in 
Brazil have not yet realized the importance of the 
subject, and very few scholars are interested in it. 
There have been some academic congresses for 
years, but they barely touch this topic. In fact, all 
academic congresses should have sustainability as 
a central topic. It is necessary to renew the univer-
sity staff, so that people awake for the problem.

 
Is your view of the future more optimistic or 

pessimistic? Is the mankind really going towards 
sustainability?

I prefer to base myself on what 1915 Lite-
rature Nobel Prize – Romain Rolland – said 
when exiled in Switzerland during the First 
World War: the biggest challenge is to ally 
the pessimism of the intellect with the op-
timism of the will. As an analyst and resear-
cher, I am necessarily skeptical (I don’t know 
whether this is pessimism or not). But I am 
optimistic as a citizen, Every moment I try to 
articulate both things. This prevents me from 
choosing one or another.

negotiations will finally be unlocked and, from 
this moment, we might be minimally optimis-
tic about what will come up next. The climate 
convention was badly constituted in 1992, and 
got worse with the Kyoto Protocol in 1997. So, 
there will be 25 wasted years, even if there is a 
light at the end of the tunnel.

 
How about the UN 2030 Agenda?

It was extremely important. When the Uni-
ted Nations met for the Millennium Develop-
ment Goals (MDG) in 2000, negotiations vir-
tually ignored that sustainable development 
that came up in 1987 and was established in 
1992. [After] 15 of the expected MDG years 

have passed, there was this really very impor-
tant negotiation with an intense participation 
of the world’s civil society, they raised flags 
on poverty, famine, water, climate, and so on, 
which resulted in the 2030 Agenda with its 17 
Sustainable Development Goals (SDG). What 
is questionable is the quality of these SDGs. 
Perhaps a lower number of goals would be 
more didactic, and easier to communicate. In 
this sense, the MDGs were simpler. Besides 
that, the 2030 Agenda is already one-year old, 
but most of the Brazilian population didn’t 
take notice of it. In other countries, the public 
is being much different. 

 
Much is said that the Brazilian citizen is still 

not much prone to adhere to waste separation 
campaigns and other initiatives that impact 
waste management. Do you agree with that? If 
so, how do you see this issue?

Specifically about waste separation, I be-
lieve that the biggest difficulty is that indi-
viduals are keen to do it, but they hardly do 
it because of the lack of an organized urban 
infrastructure. And this oftentimes makes 
them give up. As one example, waste af-
ter separation is taken to places unknown 
by most of people. I’ve also seen cases in 
that waste was separated in different con-
tainers, and then mixed together again into 
the collection truck. On the other hand, in 
many cities and news reports I have seen 
waste separation plants. That is, there is a 
mechanism that simplifies the separation 
made by individuals inside their homes, as 
long as they do not mix dry and organic 
waste. In France, for example, separation 
is basically glass and cans at one side, and 
paper and plastics at the other side, which 
makes us believe that there is a mechanized 
structure that sorts these wastes. As this 
equipment is adopted, the waste challenge 
can become easier.

RODRIGO MAFRA
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TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS DE PONTA:

Por Suênia Cardoso / By Suênia Cardoso

AS TENdências e os desafios 
da coleta de resíduos

Do simples ato de depositar o lixo em lixeiras ou contêineres 
modernos ao complexo processo de coleta e compactação de 

resíduos em estações de transferência: Conheça sistemas e equi-
pamentos aplicados na gestão de resíduos e que têm conferido 

maior eficiência nos principais serviços de limpeza urbana

Cutting-edge technology, equipment and services: 
trends and challenges for WASTE COLLECTION

From the simple act of depositing your trash in a can or modern containers, 
to the complex process of waste collection and compaction in transfer sta-

tions: we present you the systems and equipment used in waste management 
that have delivered greater efficiency in main urban sanitation services
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The concern with waste generation, involving its packaging and proper dis-
posal and the reuse of materials produced in a domestic or industrial scale, is 
a relatively new trend in Brazil.

Even with a long path still to follow, businesses, public authorities and the 
general population began, yet slowly, to deal more carefully with the matter. 
These entities engaged to find safer, more efficient ways to deal with waste 
and recover resources from it, as set forth by Law 12305/10, which set up the 
National Solid Waste Policy (PNRS).

While the sector barely advances in other fronts, a clear example of evolu-
tion can be seen in the different solutions and initiatives developed by national 
and multinational companies for the collection and transport of waste in Brazil. 
The development of cutting-edge technology in equipment, machines, acces-
sories and vehicles has significantly increased the efficiency standards of these 
services, and showed that Brazil is following the correct path.

A preocupação com a geração de resíduos, com 
seu acondicionamento e descarte adequado e com 
o reaproveitamento dos materiais produzidos em es-
cala doméstica ou industrial é relativamente recente 
no país.

Mesmo com o longo caminho que ainda há a per-
correr, aos poucos, as empresas, as autoridades pú-
blicas e a população em geral começaram a tratar da 
questão com mais cuidado e passaram a se empe-
nhar para encontrar formas mais seguras e eficientes 
de tratar os resíduos e recuperar os recursos destes, 
como prevê a Lei 12.305/10, que institui a Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS).

Enquanto o setor patina em outras frentes, um 
exemplo claro de evolução são as diferentes soluções 
e iniciativas desenvolvidas por empresas nacionais e 
multinacionais para a coleta e o transporte de resí-
duos no Brasil. O desenvolvimento de equipamentos, 
máquinas, acessórios e veículos com tecnologia de 
ponta tem elevado significativamente os padrões de 
eficiência desses serviços e tem mostrado que o país 
está na direção correta.
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TECNOLOGIA INVANDINDO OS CAMINHÕES

A coleta de RSU, de modo geral, não está totalmente universalizada. No 
Brasil, o índice de cobertura de coleta ainda é inferior em pequenos muni-
cípios e, com mais gravidade, nas regiões Norte e Nordeste, como aponta 
o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil 2015, da Abrelpe (Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais). Mesmo nas 
localidades em que o serviço é abrangente, ainda verificamos alguns impac-
tos, como os que ocorrem em consequência da coleta, como a emissão de 
gases gerados pelos caminhões.

Algumas empresas do mercado já possuem soluções de transporte eficien-
te e sustentável, alinhadas com os compromissos globais para a redução de 
emissões, a exemplo do novo caminhão VW Constellation 17.280 6x2, movido 
a gás natural. O protótipo é uma iniciativa entre a MAN Latin America, fabri-
cante do veículo, e a Solví, holding de empresas que atuam nos segmentos de 
resíduos, saneamento e valorização energética e de engenharia. 

O caminhão traz uma considerável redução nos níveis de emissão sonora, 
em termos de consumo por quilômetro é 26,5% mais econômico que o diesel 
e, por meio do sistema de suspensão Full Air, permite o controle da distribui-
ção de carga nos eixos e a aferição da coleta. Para o supervisor de marketing 
de produto da MAN Latin America, Ricardo Yada, “as soluções e tecnologias 
desenvolvidas, além de contribuírem para o meio ambiente, têm revoluciona-
do toda a coleta de resíduos, proporcionando melhorias constantes”.

Para o diretor de vendas da Iveco, Osmar Hirashiki, “o grande entrave, infe-

TECHNOLOGY-FILLED TRUCKS

MSW collection as a whole is not completely 
universal in Brazil. There is still a low coverage in-
dex in small municipalities, and more severely in 
the North and Northeast Regions, as shown by 
the 2015 Brazil Solid Waste Panorama published 
by Abrelpe (Brazilian Association of Public Sanita-
tion and Special Waste Companies). Even in pla-
ces with a comprehensive service, we still can see 
some impacts, such as those from collection, like 
gas emissions from collection trucks.

Some companies in the market already have ef-
ficient and sustainable solutions in transport, which 
are in line with the global commitments to reduce 
emissions. For example, MAN Latin America pro-
duced the VW Constellation 17.280 6x2, a natural 
gas-powered truck. The prototype was developed 
by MAN Latin America in association with Solví, a 
holding of companies in the waste, sanitation, and 
energy/engineering segments. 

The truck has a remarkable reduction in the le-
vels of sound emissions, with a consumption rate 
per kilometer 26.5% lower than diesel. And its Full 
Air suspension system helps controlling the load 
distribution over the axles, which thereby helps 
measuring the collection. According to Product 
Marketing Supervisor for MAN Latin America, Ri-
cardo Yada, “the solutions and technologies deve-
loped contribute with the environment and have 
revolutionized the whole waste collection, and 
delivered ongoing improvements”.

Sales Director for Iveco, Osmar Hirashiki, says: 
“Unfortunately, the biggest hurdle is still the in-
vestments, which have been affected by today’s 
weakened Brazilian Economy.” Despite this sce-
nario, Iveco has developed compact trucks with 
semi-advanced cabs and lower fuel consumption. 
“Some models are especially fit for urban opera-
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lizmente, ainda é a questão dos inves-
timentos, que têm sido afetados pela 
economia brasileira atualmente fragi-
lizada”. Apesar desse cenário, a em-
presa tem desenvolvido caminhões 
com dimensões compactas, cabine 
semiavançada e redução no consumo 
de combustível. “Alguns modelos são 
especialmente indicados para opera-
ções urbanas, em que os operadores 
sobem e descem da cabine inúmeras 
vezes por dia, assim como há aqueles 
desenvolvidos para as áreas com res-
trição de espaço e de difícil acesso. 
E há, também, os coletores fabri-
cados para as grandes metrópoles, 
pois otimizam a distribuição de car-
ga e preservam a dirigibilidade e a 
segurança dos funcionários”, explica 
o diretor.

COLETA TRASEIRA E LATERAL 
– PARA ONDE VAMOS?

No Brasil, atualmente, predomina o 
uso de equipamentos com sistema de 
coleta traseira. Para o gerente comer-
cial da Libremac, Marcos Pacífico, esse 
panorama deve-se ao fato de que o 
mercado busca equipamentos com óti-
mo custo-benefício, que tenham boa 
produtividade e baixa manutenção, 
como é o caso dos equipamentos tra-
dicionais. “Por outro lado, há grandes 
avanços em chassis com carga lateral 
automatizada”, revela.

O aumento das iniciativas de coleta 
seletiva nas cidades tem demandado 
inovações também no sistema de cole-
ta, e um dos modelos que passou a ser 
buscado é o sistema de carga lateral, que 
já tem um uso bastante disseminado em 
outros países.

Pioneira na fabricação e na monta-
gem de carga lateral no Brasil, a Libre-
mac lançou, há três anos, um veículo 

tions, in which operators come in and out of the 
truck many times a day, while others are develo-
ped for areas with restricted space and hard ac-
cess. Also, we have collection trucks assembled for 
the large metropolises, which optimize the load 
distribution and preserve handling and the opera-
tors’ safety”, the director explains.

REAR AND SIDE COLLECTION – WHERE WILL 
WE GO?

Nowadays, rear collection equipment is the 
prevailing system for collection trucks in Brazil. Ac-
cording to Marcos Pacífico, Commercial Manager 
for Libremac, the market looks for highly cost-ef-
fective equipment, with good productivity and low 
maintenance, like the traditional equipment. “On 
the other hand, there are great developments in 
chassis with automated side loading”, he revealed.

The increase in selective collection initiatives 
in the cities has also demanded innovation in the 
collection system, and one model that has been 
sought is the side-loading system, which has been 
largely adopted in other countries.

Three years ago, Libremac, one of the first ma-
nufacturers/assemblers of side-loading systems 
in Brazil, introduced a cutting-edge, easy-to-use 
automated vehicle. “By means of sensors, the 
vehicle can calculate its exact distance from the 
container, and mechanical arms lift the container 
to the truck”, Pacífico explains. “Images are trans-
mitted in a monitor inside the cab, so the driver 
can see everything that is happening during the 

operation.” There are about 60 units of this equip-
ment in operation in Brazil today, with approxima-
tely 12,000 containers distributed, especially in the 
Southern Region cities.

To supplement the mechanized collection ser-
vices that have advanced in the country, one must 
ensure proper maintenance and – especially – sa-
nitation of the containers, which are a key element 
for system effectiveness, as containers are just the 
access point for the population. “A container in a 
bad shape, dirty or smelly can scare the user away, 
and affect the model’s efficiency”, says the CEO of 
Abrelpe, Carlos Silva Filho.

To make the containers’ daily maintenance ea-
sier, and to make the services more agile,  Planalto 
Indústria, another main player in the sector, deve-
loped a container-washing equipment that perfor-
ms an entire washing cycle. For that, municipalities 
and urban sanitation service providers can order 
both the rear-loading and side-loading container-
-washing equipment (with a mechanized containe-
rization system). “This equipment has high efficien-
cy and additional technology for washing, and like 
the other products, meets all requests from natio-
nal and international norms in the segment”, says 
commercial director Danillo Lisboa Mattos. 

SURFACE AND UNDERGROUND CONTAI-
NERS: MODERNITY IN SIGHT (OR NOT)

Containerized collection services are conside-
red a supplementary system to the currently-used 
model, and a very important trend for the near 
future. Despite the investment and maintenan-
ce costs for the equipment, the container-based 
system reduces labor accidents by approx. 85 per 
cent, and is up to 40 per cent more efficient than 
manual collection, with fuel savings of around 35%. 
“Along with the performance factors, containeriza-
tion allows less undesired odors, eliminates visual 
pollution, finishes with floods and proliferation of 
animals and insects, and allows the population to 
discard their waste anytime”, says Renê Gallep, 
marketing coordinator for  Contemar.

The implementation of containerized collection 
systems demands the development of studies in 
the region that will receive the system, by consi-
dering demographic, cultural and typographical 
variables. Before starting up the system, it is im-
portant to have proper planning, but also make 
an information campaign in order to make the po-
pulation aware of the new system, which will only 
succeed with a proper and continuous use by the 
citizens.

Like surface containers, the waste sector alrea-
dy knows the underground containers in several 
sizes and applications. Underground containers 
are considered as an advance in the sector, as they 
consist of equipment installed under the surface. 
This provides containers with more capacity wi-
thout the nuisance of being over the sidewalks or 
public roads, which minimizes the risk of damage 
or vandalism.

“In the Heliópolis neighborhood in São Paulo, 
for example, the workers of the sanitation com-
pany make the door-to-door waste collection. 
Then, they use a magnetic card to place the was-
te into the underground containers. In Pirituba, 
a neighborhood in the west zone of the city, the 
population itself has a magnetic card, and a truck 
comes twice a week to the underground contai-
ners and collects the waste”, explained Walter de 
Freitas, operation superintendent of Ecourbis, one 
of the concessionaries of household collection ser-

Empresas oferecem equipamentos 
lava-contêiner, de carga lateral ou traseira (Planalto)
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automatizado para essas funções, com tecnologia de ponta e facilidade de uso. 
“Por meio de sensores, o próprio veículo calcula a distância exata de onde está 
localizado o contêiner e os braços mecânicos fazem o basculamento para cima do 
caminhão”, explica Pacífico. Esses veículos também possuem quatro câmeras que 
auxiliam o operador durante a coleta. “As imagens são transmitidas em um monitor 
disposto junto à cabine do motorista, permitindo que ele tenha visão e ciência de 
tudo o que está acontecendo durante a operação.” Hoje, no país, existem cerca de 
60 unidades desses equipamentos em circulação e 12 mil contêineres distribuídos, 
principalmente, em cidades da região Sul.

Para complementar os serviços de coleta mecanizada, que têm avançado país afora, 
é preciso garantir uma manutenção e, principalmente, uma higienização adequada dos 
contêineres, que são uma parte muito importante para o funcionamento do sistema, 
por serem justamente o ponto de acesso da população. “Um contêiner malcuidado, 
sujo ou malcheiroso acaba por afastar o usuário e prejudicar a eficiência do modelo”, 
comenta o diretor-presidente da Abrelpe, Carlos Silva Filho.

Para facilitar a tarefa de manutenção adequada dos contêineres, e pensando na 
agilidade dos serviços, a Planalto Indústria, outro dos principais players do setor, de-
senvolveu um equipamento para executar todo o ciclo de lavagem destes. Para tan-
to, os municípios e os prestadores de serviço de limpeza urbana têm à disposição o 

"Para complementar os serviços 
de coleta mecanizada, que têm 
avançado país afora, é preciso 
garantir uma manutenção e, 
principalmente, uma higienização 
adequada dos contêineres, que 
são uma parte muito importante 
para o funcionamento do sistema, 
por serem justamente o ponto de 
acesso da população. 'Um contêiner 
malcuidado, sujo ou malcheiroso 
acaba por afastar o usuário e 
prejudicar a eficiência do modelo', 
comenta Carlos Silva Filho, 
diretor-presidente da Abrelpe."

"To supplement the mechanized collection services that have advanced in the country, one 
must ensure proper maintenance and – especially – sanitation of the containers, which are 
a key element for system effectiveness, as containers are just the access point for the po-
pulation. 'A container in a bad shape, dirty or smelly can scare the user away, and affect the 
model’s efficiency', says the CEO of Abrelpe, Carlos Silva Filho."

Sistema conteneirizado reduz em 85% os 
acidentes de trabalho e chega a ser até 40% mais 

eficiente (Contemar)

equipamento lava-contêiner, de carga 
traseira ou de carga lateral (com sistema 
mecanizado de conteinerização). “Esses 
equipamentos possuem alta eficiência 
e tecnologia complementar para a lava-
gem, e assim como os outros produtos, 
possuem todos os pré-requisitos exigidos 
por normas nacionais e internacionais do 
segmento”, destaca o diretor comercial, 
Danillo Lisboa Mattos. 

CONTÊINERES SUPERFICIAIS 
E SUBTERRÂNEOS: 
MODERNIDADE À VISTA (OU NÃO)

A conteinerização dos serviços de 
coleta é considerado um sistema comple-
mentar ao modelo atualmente utilizado 
e uma tendência bastante importante 
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já oferece os contêineres subterrâneos (soterrados) com vários 
tamanhos e aplicações e que são considerados um avanço para 
o setor. Esse sistema considera equipamentos instalados abaixo 
da superfície, o que permite uma maior capacidade a estes, sem 
o incômodo de ficarem sobre as calçadas ou nas vias públicas, 
minimizando os riscos de danos e vandalismo.

“Em São Paulo, no bairro de Heliópolis, por exemplo, os tra-
balhadores da empresa de limpeza urbana utilizam um cartão 
magnético para depositarem os resíduos nos contêineres sub-
terrâneos, após terem feito a coleta do lixo de porta em porta. 
Já no distrito de Pirituba, na zona oeste da cidade, a própria po-
pulação possui um cartão magnético e um caminhão passa cer-
ca de duas vezes por semana nos locais onde estão localizados 
os contêineres, para recolher o material depositado”, explica o 
superintendente operacional da Ecourbis, concessionária dos 
serviços de coleta domiciliar na cidade de São Paulo, e respon-
sável pela operação do sistema, Walter de Freitas. 

Como parte importante no processo de coleta de resíduos, 
o caminhão monitorado por GPS conta também com dados de 
telemetria (capaz de medir distâncias) e rota eletrônica. “Todos 
os caminhões são monitorados por GPS. Uma antena recebe as 
informações do veículo. Posteriormente, esses dados são envia-
dos para uma central e, em seguida, para os nossos computado-
res. Em tempo real, é possível ‘enxergar’ todos os caminhões da 
frota. Por meio dos dados de telemetria também conseguimos 
acompanhar se o veículo está ou não com excesso de velocida-
de, o histórico do percurso, o tempo em que permaneceu para-
do etc. Em termos de gerenciamento e qualidade de serviço é 
uma evolução fantástica”, explica de Freitas.

Já para a rota eletrônica é elaborado um itinerário-padrão 
pela logística da empresa para que o motorista possa seguir e 
executar o trabalho conforme o que foi programado. O diretor 
esclarece que esse percurso criado é enviado para um navega-
dor. “Se em um dia o frotista coleta resíduos nas ruas X, Y e 
Z, ele não poderá mudar para outras ruas. E, se, por qualquer 
motivo, ele alterar esse roteiro, na central isso é acionado. Não 
há risco de erros ou de ruas não terem seus resíduos coletados.” 

APERFEIÇOAMENTO CONSTANTE

Além dos equipamentos físicos e dos sistemas de opera-
ção, a coleta de resíduos tem demandado melhorias cons-
tantes em todas as etapas do processo e, principalmente, 
nos equipamentos envolvido no serviço. O caminhão, talvez 
uma das “peças” mais representativas do serviço de limpeza 
urbana, também vem passando por transformações impor-

para o futuro próximo. Apesar dos custos de investimento e 
da manutenção dos equipamentos, o sistema conteneirizado 
reduz em 85% os acidentes de trabalho e chega a ser até 40% 
mais eficiente, se comparado à coleta manual, além de gerar 
economia de combustível em torno de 35%. “Além de fatores 
de desempenho, a conteinerização favorece a redução de mau 
cheiro indesejado, elimina a poluição visual, finda as enchentes 
e a proliferação de animais e insetos e permite que a população 
descarte seus resíduos a qualquer momento”, pontua o coorde-
nador de marketing da Contemar, Renê Gallep.

A implementação dos sistemas de coleta conteneirizada 
demanda a elaboração de estudos da região onde será feita 
a implantação, considerando as variáveis demográficas, cul-
turais e tipográficas. Além do planejamento adequado, an-
tes de iniciar o sistema é importante preparar e veicular uma 
campanha de orientação e sensibilização da população para 
o novo sistema, que só terá sucesso mediante o uso ade-
quado e contínuo pelos cidadãos.

Assim como os contêineres de superfície, o setor de resíduos 
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tantes, não apenas no design e na con-
figuração, como vimos, mas também em 
sua estrutura mecânica.

Podemos citar como principal 
aprimoramento na parte mecânica a 
utilização de caixa de transmissão auto-
mática de marchas, que, além de reduzir 
o consumo, oferece maior segurança ao 
frotista, durante a condução do veículo, e 
maior agilidade nos serviços. 

O primeiro caminhão com a caixa 
de transmissão automática foi lançado 
há seis anos e tem-se mostrado uma 
importante tecnologia para o setor de 
resíduos. “Europa, Estados Unidos, Méxi-
co, Argentina e Chile já adotaram a trans-
missão automática como padrão para 
esse segmento. No Brasil, o sistema já é 
uma realidade e apresenta uma tendên-
cia de crescimento na demanda cada vez 
maior”, ressalta o gerente de marketing 
da Allison Transmission para a América 
do Sul, Antonio C. Novaes.

As vantagens da transmissão automáti-
ca são facilmente percebidas pelos usuá-
rios, que têm investido mais nesse tipo de 
solução. “O equipamento mais utilizado 

faz a troca automática das marchas e não 
usa o sistema de embreagem manual 
que conhecemos, mas sim um conversor 
de torque, que ajuda a multiplicar a força 
do motor e já está amplamente dispo-
nível para caminhões das marcas MAN 
Latin America, Scania e Mercedes-Benz”, 
conclui Novaes. 

MAXIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA

Na Europa e, em particular, na Alema-
nha, há mais de 30 anos, uma solução 
com maior rentabilidade e eficiência nos 
serviços de coleta e transporte de resí-
duos foi a implementação de estações 
de transferência. “É um recurso que 
traz importante redução de custos de 
transporte, de investimento, de manu-
tenção e de despesas salariais, com maior 
aproveitamento dos recursos humanos. 
Além de reduzirem os impactos ao meio 
ambiente, possibilitam o aumento de 
vida útil dos veículos coletores, garantem 
maior controle da operação de coleta e 
possibilidade de solução conjunta para 
disposição final de resíduos em mais de 
um município”, comenta a diretora da 
Danima, Begoña Casanova.

Esse serviço chegou ao Brasil 
recentemente por meio de uma tecno-

vices in São Paulo, and responsible for the system 
operation. 

A valuable asset in the waste collection process, 
the GPS-tracked truck also has telemetry data 
(to measure distances) and electronic route. “All 
trucks are monitored by GPS. Vehicle’s informa-
tion is received by an antenna, then it sends those 
data to a hub and, finally, to our computers. We 
can “see” all trucks of the fleet in real time. With 
the telemetry data, we can also check whether the 
truck is speeding or not, the route history, time in 
which the truck was stationary, and so on. When it 
comes to management and service quality, it’s an 
outstanding evolution”, de Freitas explained.

For electronic route, the logistics department 
creates a standard travel itinerary to be followed 
by the driver, in order to carry out the work as 
planned. The director explains that this new rou-
te is sent to a navigation system. “If the driver 
collects waste in X, Y, and Z streets on one day, 
he cannot change to other streets. If, for any rea-
son, he changes the path, this will be registered 
in the hub. There is no risk of error or leaving 
streets unattended”. 

ONGOING IMPROVEMENT

Along with physical equipment and operating 
systems, waste collection has demanded ongoing 
improvement in all steps of the process, especially 
the equipment that is used in the service. Probably 
one of the most representative assets of the urban 
sanitation system, the truck has also undergone 
important transformations, not only for its design 
and layout, as seen above, but also for its mecha-
nical framework.

Perhaps the main mechanical improvement is 
the automatic gearbox, which improves fuel eco-
nomy and gives the driver more safety to drive, as 
well as more agility in the services. 

The first truck with an automatic gearbox was 
launched about six years ago, and has become an 
important technology for the waste sector. “Euro-
pe, the U.S., Mexico, Argentina and Chile have al-
ready adopted automatic gearboxes as a standard 
for this segment. In Brazil, the system is already 
a reality, with an increasing trend in the demand 
growth”, says Antonio C. Novaes, South American 
Marketing Manager for Allison Transmission.

The benefits of the automatic gearbox are ea-
sily noticed by users, who have invested more in 
this solution. According to [Novaes], the most-u-
sed equipment “can change gears automatically 
without using the conventional manual clutch sys-
tem. Instead, it uses a torque converter that helps 
to multiply the engine power. It is already widely 
available for MAN Latin America, Scania and Mer-
cedes-Benz trucks”, Novaes concluded. 

MAXIMIZING EFFICIENCY

Transfer Stations have been installed in Euro-
pe – and particularly Germany – for over thirty 
years, being a more profitable and efficient 
solution in waste collection and transport sys-
tems.   “This asset brings a remarkable reduc-
tion in transport costs, investment, maintenan-
ce and wage expenses, and provides a better 
use of the labor. Besides reducing the environ-
mental impacts, [transfer stations] increase the 
useful life of the collection vehicles, provide 
more control over the collection operation, and 
allow the possibility of a joint solution for final 
waste disposal in more than one city”, says Da-
nima’s director Begoña Casanova.

Tecnologia de transmissão automática para 
caminhões (Allison)
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 INOVAÇÃO 
O primeiro caminhão 100% elétrico do 

mundo para a coleta e compactação de 
lixo já está em operação no Brasil. Mais 
precisamente no interior de São Paulo, 
nas cidades de Paulínia, Indaiatuba, Tietê, 
Salto e Valinhos. O projeto é resultado de 
uma parceria entre a operadora brasileira 
Corpus Saneamento e Obras e a fabri-
cante chinesa BYD.

O modelo escolhido foi o BYD eT8A, 
que ganhou um compactador hidráulico 
para armazenar resíduos recolhidos. O 
caminhão é alimentado por uma bateria 
de fosfato de ferro lítio (reciclável, com 
vida útil de 40 anos), não emite gases 
ou fumaça de escapamento na atmos-
fera, possui manutenção simplificada e é 
muito mais silencioso do que os veículos 
tradicionais usados na limpeza urbana.

 
CAPACIDADE: 

BYD eT8A possui capacidade para 
compactar até 16 toneladas de lixo 
por turno de funcionamento e, após 
uma recarga de até 2 horas, é capaz 
de operar por mais de 200 quilômetros 
ou 8 horas.

logia espanhola, amplamente utilizada 
naquele país. De forma totalmente 
automatizada, nas estações de trans-
ferência os resíduos recebidos dos 
caminhões coletores (coleta domiciliar) 
são compactados e, na sequência, car-
regados em contêineres herméticos 
especiais de grande capacidade, para 
serem transportados até o destino final, 
o que agiliza e maximiza a operação, 
permitindo maior eficiência e ganhos 
de escala para os operadores.

“As administrações públicas que já 
trabalham com as estações de trans-
ferência perceberam que esse sistema 
ajuda na organização do transporte 
e, igualmente importante, oferece 
um serviço melhor aos cidadãos, com 
investimentos muito mais baixos do 
que outros tipos de soluções. As ci-
dades permanecem mais limpas de 
resíduos, há menos impactos ao meio 
ambiente e menos custos de manuten-
ção”, ressalta Begoña.

Transfer Stations arrived recently in Brazil by 
means of a Spanish technology that is widely used 
in that country, The Stations are fully automated. 
They receive the waste from the collection trucks. 
Then, this waste is compacted and transported in 
special sealed, high-capacity containers until the 
final disposal. This streamlines and maximizes the 
operation, and allows more efficiency and scale 
gains for operators.

“Public administrations that already work with 
Transfer Stations realized that this system helps or-
ganizing transport. Also importantly, they provide a 
better service to citizens, with much less investment 
than other kinds of solutions. Cities remain cleaner, 
there are less environmental impacts, and less main-
tenance costs”, Begoña emphasizes.

INNOVATION

The world’s first all-electric truck for waste collec-
tion/compaction is already being used in the Bra-
zilian cities of Paulínia, Indaiatuba, Tietê, Salto and 
Valinhos, in the State of São Paulo. The project is a 
result of a partnership between Brazilian utility Cor-
pus Saneamento e Obras, and Chinese automaker 
BYD. 

The vehicle chosen was the BYD eT8A, which 
received a hydraulic compactor to store the collec-
ted waste. The truck is powered by an lithium iron 
phosphate battery – which can be recycled and has 
a 40-year lifespan – produces zero exhaust emis-
sions or smoke to the atmosphere, has simplified 
maintenance, and is much quieter than traditional 
collection vehicles. 

CAPACITY:

he BYD eT8A can compact up to 16 tons of was-
te in an operation shift, and can work for over 200 
km or 8 hours with a two-hour recharge.
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Soluções para um mundo 
mais sustentável

BRUNO INDUSTRIAL

Na natureza tudo se transforma. Essa afirmação pode ser ex-
traordinária no ponto de vista de que é possível tornar algo visto 
como negativo, em benefício social, cultural e ambiental. Sendo 
assim, toda e qualquer atitude direcionada ao controle de quan-
tidades de deposição de resíduos em aterros controlados trará 
benefícios imensuráveis para a preservação do meio ambiente 
e, consequentemente, para a sociedade.

Pensando na diminuição dos resíduos domésticos levados 
para os aterros, permitindo uma utilização mais racional desses 
locais e focada na sustentabilidade do planeta, a Bruno Industrial 
está trabalhando em um projeto inovador no Brasil, a Central de 
Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos (CRSU).

O diretor-presidente da Bruno Industrial, Arno Rui Schaly, 
lembra que o destino correto dos resíduos, sejam domésticos, 
industriais ou comerciais, é uma das grandes preocupações 
do mundo, em função da elevada produção de resíduos. “No 
mundo existe cada vez menos local apropriado para o descarte 
correto desses resíduos, que acabam superlotando os aterros 
ou, muitas vezes, indo direto para o meio ambiente. Preocupada 
com esses parâmetros envolvendo a sustentabilidade e, ainda, 
em oferecer equipamentos mais acessíveis que os importados, 
a Bruno lança a Central de Reciclagem de Resíduos Sólidos Ur-
banos, um equipamento 100% nacional e único no Brasil, uma 
nova opção para os empresários que se preocupam com o pre-
sente e o futuro de nossas cidades”, enfatiza Arno.

O diretor financeiro comercial da Bruno Industrial, Angelo 
Henz, completa observando que o novo projeto da empresa é 
focado às necessidades diretas de separação dos materiais do-
mésticos. “Falando em resíduos sólidos urbanos, podemos dizer 
que a Central de Reciclagem da Bruno Industrial é uma usina 
mais enxuta e mais objetiva que aquelas que vemos no exte-
rior. É uma usina preparada com equipamentos que atendem 
às necessidades das cidades brasileiras, ou seja, é uma central 
com custo-benefício agregado e valor financeiro muito abaixo, 
comparados com os equipamentos importados.” Angelo lem-

bra ainda que, em médio prazo, as centrais de reciclagem serão 
essenciais no Brasil. “Na Europa e na Ásia, por exemplo, os cus-
tos dos aterros são altíssimos e as usinas já são realidades nesses 
continentes”, observa Angelo.

A Central de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos da 
Bruno Industrial é composta por: abridor de sacos, peneira de 
discos, separador balístico, separador de leves e pesados, extra-
tor de metais e não metais, cabines para segregação manual e 
granulador, equipamentos dispostos conforme a necessidade e 
forma de destinação do cliente.

Benefícios

A má disposição do resíduo compromete diretamente o meio 
ambiente, causando poluição dos recursos hídricos, do ar, do solo 
e, assim, afetando também a condição sanitária da população. 
Uma das ideias em relação à central de reciclagem é promover a 
destinação correta dos resíduos orgânicos e inorgânicos. “Com 
a separação correta é possível a utilização do material orgânico 
para a compostagem, e o inorgânico poderá ser reciclado ou 
transformado em combustível para a geração de energia. Dessa 
forma, diminuindo significativamente os rejeitos ou descartes fi-
nais que irão para os aterros”, finaliza Angelo Henz.

Demonstração

No fim do mês de setembro, a Bruno Industrial reali-
zou evento de apresentação e demonstração da Central 
de Reciclagem. Além dos profissionais que estavam ex-
pondo o novo projeto da empresa, autoridades locais e 
representantes de órgãos e empresas da área de meio 
ambiente e reciclagem de diversas regiões do Brasil as-
sistiram às demonstrações. O evento aconteceu na sede 
da empresa, localizada na BR 282, KM 340, em Campos 
Novos (SC).

Bruno Industrial lança equipamentos para a reciclagem de resíduo urbano. A cen-
tral de reciclagem foi projetada para atender à demanda do mercado brasileiro

ESPAÇO ABERTO
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Sobre a empresa

Há quase 50 anos no mercado de picadores, a Bruno 
Industrial possui equipamentos da linha de reciclagem, 
florestal, madeira, papel e compostagem. Iniciou em 
1967, em Fraiburgo (SC), como uma pequena mecâni-
ca. A expansão iniciou na década de 1970, um período 
marcado pela inovação. Nesta época iniciou as primei-
ras parcerias com empresas alemãs, um divisor essencial 
para o desenvolvimento da empresa. Na década de 1980 
se instalou em Campos Novos (SC), onde está localizado 
todo o parque fabril. Desde a fundação daquela peque-
na mecânica, hoje Bruno Industrial, a empresa não para 
de crescer e provar seus ideais de mercado.  

Empresários de diversas regiões do Brasil 
participaram do evento de demonstração da 

central de reciclagem 

A Bruno Industrial está localizada na BR 282, 
KM 340, em Campos Novos (SC)

O novo projeto da empresa é focado às necessidades 
diretas de separação dos materiais domésticos

www.bruno.com.br
+55 (49) 3541 3100

Uma das ideias em 
relação à Central 
de Reciclagem 
é promover a 
destinação correta 
dos resíduos 
orgânicos e 
inorgânicos



42  |  ARes - Revista Ambiente & Resíduos 

OPINIÃO/OPINION

Reciclagem 
Recycling: also in the consumption culture

Apenas uma em cada cinco cidades brasileiras im-
plementou algum tipo de coleta seletiva de resíduos, 
segundo a pesquisa Ciclosoft, produzida pelo Cempre 
(Compromisso Empresarial para Reciclagem). Um número 
muito baixo, considerando que já deveríamos ter extin-
guido os lixões há dois anos, como previa a lei que criou 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A falta de coleta 
seletiva, claro, prolonga a extinção dos lixões. 

Apesar de o tema ser de extrema relevância, pouco 
ouviremos sobre isso no processo eleitoral. Infelizmen-
te, não está na agenda dos candidatos que vão disputar 
os cargos de prefeito e vereadores em outubro. Poucos 
são os que abordarão, com sinceridade, a importância da 
coleta seletiva e da reciclagem para o bem-estar da so-
ciedade, do eleitor.

É que o assunto parece distante. Logística reversa e 
economia circular são expressões pouco compreendidas 
pela população, mesmo sendo o consumidor um elo des-
sa cadeia. A palavra sustentabilidade, por exemplo, só 
passou a ser um pouco mais observada há pouco mais 
de 20 anos, quando ocorreu no Brasil a Rio-92 (Confe-
rência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
o Desenvolvimento).

O tema, entretanto, está batendo à nossa porta. Aliás, 
já entrou. O impacto ambiental de nossas decisões de 
consumo está sentado à mesa, está na nossa garagem, no 

nosso guarda-roupa. Orienta nossas compras quando na-
vegamos pela internet e quando assistimos ao telejornal. 
Está a nos dizer: sim, você também é responsável pelo 
clima do planeta.

Para perceber isso, entretanto, é necessário algum es-
tímulo. Ou desestímulo. A pesquisa Consumo Consciente 
dos Brasileiros 2016, realizada pelo SPC Brasil e pela Con-
federação Nacional dos Dirigente Lojistas (CNDL), apon-
ta que “grande parte dos consumidores ainda prioriza 
atitudes ligadas aos aspectos financeiros de uma compra 
– o que se intensifica pelo momento de crise econômica 
em que o país atravessa”.

Segundo a pesquisa, 53,7% dos consumidores 
geralmente analisam produtos e marcas e, se o fabricante 
adotar práticas prejudiciais ao meio ambiente ou à 
sociedade, desistem da compra. Convenhamos, o per-
centual deveria ser maior. Olhando pelo outro lado da 
moeda, significa que quase metade dos brasileiros não se 
importa se o que consomem prejudica o meio ambiente 
e a sociedade. 

A maneira mais eficaz de alterar este cenário é, acre-
ditamos, impactar positivamente o bolso do consumidor. 
Estimulá-lo, financeiramente, a adquirir comportamentos 
mais sustentáveis. Bens e produtos com menores impactos 
ambientais devem ter uma tributação diferenciada, de 
forma a estimular o seu consumo ou desestimular o con-

Renault Castro*

também na cultura do consumo
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sumo de bens e produtos com maio-
res impactos ambientais.

A Tributação Verde deveria ser 
uma solução permanente para in-
duzir a economia de baixo carbono, 
mas é adotada apenas em ques-
tões pontuais. Não é uma política 
de governo, mesmo sendo prevista 
na Constituição. Em seu capítulo da 
Ordem Econômica e Financeira, ar-
tigo 170, a Constituição estabelece 
como um dos princípios a “defesa do 
meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de ela-
boração e prestação”.

O ciclo do consumo e da produção 
pode, então, gerar uma economia cir-
cular. O consumidor exigindo bens e 
serviços de baixo impacto ambiental, 
estimulando soluções mais sustentá-
veis e mecanismos de coleta do resí-
duo provocado pelo consumo. Assim, 
cria-se viabilidade para o uso de ma-
teriais reciclados, que serão aprovei-
tados para produção de novos bens e 
serviços de baixo impacto. 

Tomara que as expressões de 
economia verde até agora pouco 
compreendidas entrem de vez na 
pauta dos candidatos eleitos em 
outubro. A atitude certa nas políticas 
públicas locais pode contribuir para a 
adoção de medidas adequadas tam-
bém na área federal.

*Renault Castro, presidente executivo da Abralatas (Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade), eco-
nomista, formado pela Universidade de Brasília, MBA em direito pela FGV e mestre (M.Sc.) pela Universidade de Oxford, Inglaterra

*Executive Manager for Abree (Brazilian Electronics and Appliances Recycling Association)
Postgraduate in Environmental Law from PUC,  MBA in Sustainability from FGV, specialization in Corporate Social Responsibility from FGV

From every five cities, only one has im-
plemented some sort of waste selective 
collection, according to the Ciclosoft survey 
carried out by Cempre, the Entrepreneu-
rial Commitment for Recycling. It is a very 
bad rate, considering that we should have 
already extinguished the dumpsites two 
years ago, as set forth by the National So-
lid Waste Policy law. Of course, the lack of 
selective collection extends the lifespan of 
dumpsites. 

Although the subject is of extreme rele-
vance, we will listen little about it during the 
elections. Unfortunately, the matter is not 
featured in the agenda of the contestants 
for the City Halls and Councils next Octo-
ber. Few of them will sincerely approach 
the importance of selective collection and 
recycling for the well-being of the society, 
namely, the elector.

The problem is that this subject seems 
to be distant from us. “Reverse logistics” 
and “circular economy” are terms of little 
understanding by the people, even with 
the consumer being a link in this chain. The 
word “sustainability”, for example, only be-
gan to be a little more seen just about 20 
years ago, when Brazil held the UN Con-
ference on Environment and Development 
(Rio-92).

However, the issue is knocking on our 
door. In fact, it already came in. The environ-
mental impact of our consumption decisions 
sits at the table. It is in our garage, in our 
wardrobe. It guides our internet shopping. It 
comes up when we watch the news on TV. It 
is telling us: Yes, you’re also responsible for 
the Earth’s climate.

But we need some incentive to notice 
this. Or, a disincentive. A research called 
“Brazilians’ Aware Consumption”, produced 
by SPC Brasil and the National Confedera-
tion of Retail Leaders (CNDL), found that “a 
large portion of consumers still prioritizes 
financial aspects when it comes to buying – 
which has intensified because of the current 
economic crisis in Brazil”.

According to the research, 53.7 percent of 
Brazilian consumers have the habit of analy-

zing products and brands and give up on the 
purchase if the manufacturer employs practi-
ces that are harmful to the environment and 
society. To be honest, it should be a better 
percentage. On the other hand, almost half 
of the Brazilians do not care whether what 
they consume is affecting the environment 
and society in a bad way or not. 

We believe that the most effective way 
to change this scenario is to make a posi-
tive impact on the consumer’s pocket, by 
providing them a financial stimulation to 
buy more sustainable products. Goods and 
products with less environmental impacts 
should be under a different tax rate that 
encouraged people to consume them, or 
discouraged the consumption of goods 
and products with bigger environmental 
impacts.

Green Taxation should be an ongoing 
solution to induce a low carbon economy, 
but it is only adopted at specific situations. 
Despite its existence in the Brazilian Cons-
titution, it is not a governmental policy. Ar-
ticle 170 of the Constitution’s chapter on 
Economic and Financial Order states, as 
one of its principles, the “defense of the 
environment, inclusively through a diffe-
rential treatment as per the environmental 
impact of the products and services, as 
well as their development and provision 
processes”.

Then, the consumption and production 
cycle could create a circular economy. The 
consumer demands goods and services 
with a low environmental impact, which 
stimulates more sustainable solutions and 
collection mechanisms that tackle the 
consumption-induced waste. The result is 
feasibility for the use of recycled materials 
that will be used for the production of new, 
low-impact goods and services. 

Let us hope that these poorly unders-
tood green economy terms will become 
part of the agendas of the candidates 
elected next October, once and for all. 
The right attitude with local public policies 
might contribute for the taking of proper 
actions in the federal field as well.
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Jovens profissionais e o 
mercado de gestão de resíduos

Iswa YPG:

Gabriela Otero e Nathalia Lima*

O YPG (Young Professionals Group) é uma rede de 
jovens profissionais da área de resíduos sólidos ligada 
à International Solid Waste Association (Iswa). O grupo 
global foi fundado em Viena, em setembro de 2013, e 
hoje conta com cerca de 50 jovens profissionais de 25 
países. O grupo local do Brasil, sediado em São Paulo, 
foi lançado em junho de 2016 com o apoio da Abrelpe, 
membro nacional representante da Iswa, e de outras 
empresas do setor de resíduos sólidos que participam 
cooperando com infraestrutura e novas ideias. O YPG 
Brasil, assim como o grupo global, objetiva reunir 
jovens para incentivar o debate e promover iniciativas 
que abordem os desafios da gestão de resíduos sólidos 
por meio do engajamento com a sociedade. Eles visam 
promover a produção e o consumo responsáveis, 
aumentar a conscientização sobre os resíduos local e, 
globalmente, engajar pessoas de diferentes interesses 
em diálogos construtivos, cultivar objetivos comuns para 
a gestão de resíduos e recursos, encorajar as pessoas 
a pensar além e diferente, questionando os modelos 

tradicionais e sendo a voz daqueles que não podem falar 
por si mesmos na gestão de resíduos sólidos. 

O grupo foi formado recentemente e, por ora, possui 
reuniões mensais sediadas no escritório da Abrelpe. 
Além de rodas de discussão para a integração entre 
os jovens já participantes e os novos interessados, 
o grupo organiza ações de curto prazo em eventos já 
agendados – a primeira delas foi um workshop para o 
desenvolvimento de negócios inovadores na gestão de 
resíduos sólidos dentro da Fimai Ecomondo 2016. Foram 
3 horas de trabalho que contaram com o envolvimento 
de nove membros do YPG Brasil e com a presença de 40 
interessados. O worshop teve a participação especial de 
nomes importantes do setor: Carlos Silva Filho (Abrelpe), 
Flávio Ribeiro (Cetesb), Mateus Mendonça (Giral Viveiro 
de Projetos) e Maria Augusta Miglino (Sebrae-SP).

Outras ações marcam 2016, a exemplo da participação 
na Feira de Resíduos Perigosos Domiciliares, do projeto 
Rua Lixo Zero, capitaneado pela Giral Viveiro de Projetos 
e Vemdolixo, no mês de outubro. Em paralelo e de forma 

ISWA YPG: Young Professionals and
The Waste Management Market

ARTIGO/ARTICLE

Por Gabriela Otero e Nathalia Lima
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contínua, os jovens do YPG Brasil 
planejam campanhas on-line sobre 
a destinação de resíduos perigosos, 
campanhas em escolas sobre 
compostagem, entre outros projetos 
focados em educação ambiental.

Se você tem entre 20 e 35 anos, 
estuda ou trabalha na área de 
resíduos sólidos e/ou simplesmente 
quer saber mais sobre as ações, 
curta a página no Facebook para se 
engajar nessa rede!

*Gabriela Otero é geógrafa e mestre em ciências e, desde 2014, participa das atividades do YPG global, com atuação mais forte 
na criação e no fortalecimento do grupo local. Como coordenadora técnica da Abrelpe há três anos, gerencia projetos nacionais e 
internacionais da associação e é responsável pela publicação Panorama dos resíduos sólidos no Brasil

Nathalia Lima é membra-fundadora do Iswa YPG e Iswa YPG Brasil, engenheira ambiental e analista de projetos na Giral Viveiro 
de Projetos. Tem atuação na área de resíduos sólidos desde 2010, com foco em integração de catadores e cooperativas na gestão 
formal de resíduos sólidos

*Gabriela Otero, Geographer and Master of Science, participates in the YPG global actions since 2014, with a stronger action in the creation and empow-
erment of the local group. As a three-year-long Technical Coordinator for Abrelpe, she manages national and international projects of the Association, and is 
responsible for the publication of the Solid Waste Panorama in Brazil.

Nathalia Lima, environmental engineer, is a founding member of ISWA YPG and ISWA YPG Brasil, and project analyst at Giral Viveiro de Projetos. She acts in 
the solid waste sector since 2010, with focus on the integration of street waste collectors and cooperatives in the formal management of solid waste.

YPG (Young Professionals Group) is a 
young professionals’ network in the solid 
waste sector, which is associated to the 
International Solid Waste Association 
(ISWA). Launched in September 2013 in 
Vienna, the global group currently has about 
50 young professionals from 25 countries. 
The São Paulo-based Brazilian local group 
was launched in July 2016 with the support 
of ISWA’s national representative member 
Abrelpe, as well as other companies in 
the solid waste sector that cooperate with 
infrastructure and new ideas. Like its fellow 
global group, YPG Brasil aims to gather 
young people in order to encourage debate 
and promote initiatives that tackle the 
challenges of solid waste management by 
means of engagement with society. These 
initiatives aim to promote responsible 
production and consumption, increase 
awareness on waste in local and global scale, 
engage people with different interests into 
constructive dialog, foster common goals 
for the management of waste and resources, 
encourage people to think different and 
beyond, by questioning traditional role 
models and being a voice for those who 
cannot speak by themselves on solid waste 
management. 

Formed recently, the group currently has 
monthly meetings in Abrelpe’s office. Beyond 

discussion roundtables for the integration of 
the existing young attendees and the new 
interested ones, the group promotes short-
term actions at events previously set up by 
other parties. The first one was a workshop 
within the FIMAI Ecomondo 2016, for the 
development of innovative businesses on 
solid waste management. The three-hour-
long action had the participation of nine 
members of YPG Brasil and the attendance 
of 40 people. Important members of the 
sector attended the workshop as special 
guests: Carlos Silva Filho (Abrelpe), Flávio 
Ribeiro (CETESB), Mateus Mendonça (Giral 
Viveiro de Projetos), and Maria Augusta 
Miglino (SEBRAE-SP).

2016 saw other actions, such as the 
participation in the Hazardous Household 
Waste Fair held in October by the Rua Lixo 
Zero Project from Giral Viveiro de Projetos 
and Vemdolixo. Along with this and on 
an ongoing basis, YPG Brasil is planning 
online campaigns about how to dispose 
of hazardous waste, school campaigns on 
composting, among other environmental 
education projects.

If you are between 20-35 years old, study 
or work at the solid waste sector and/
or simply want to find out more about the 
actions, please like the Facebook page and 
get engaged!

"Além de rodas de discussão para a integração 
entre os jovens já participantes e os novos 

interessados, o grupo organiza ações de 
curto prazo em eventos já agendados - a 

primeira delas foi um workshop para o
desenvolvimento de negócios inovadores na 
gestão de resíduos sólidos dentro da Fimai 

Ecomondo 2016."
 "Beyond discussion roundtables for the integration of the existing young attendees 

and the new interested ones, the group promotes short-term actions at events 
previously set up by other parties. The first one was a workshop within the FIMAI 
Ecomondo 2016, for the development of innovative businesses on solid waste 

management"
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Na vanguarda da economia circular

Países Baixos:

Herman Huisman*

Em dezembro de 2015, a Comissão Europeia adotou um ambicioso pacote para a 
economia circular que inclui propostas legislativas revistas sobre os resíduos, visando 
estimular a transição da Europa para uma economia circular. O objetivo dessa ação é 
aumentar a competitividade, fomentar o crescimento econômico sustentável e gerar 
novos empregos. O pacote para a economia circular determina medidas que cobrem 
todo o ciclo: da produção e do consumo à gestão de resíduos e o mercado de maté-
rias-primas secundárias. As ações propostas contribuirão para “fechar o circuito” dos 
ciclos de vida dos produtos de um maior índice de reciclagem e reaproveitamento.

Estima-se que só nos Países Baixos a mudança para uma economia circular resulte em 
um aumento no valor de mercado para até 7,3 bilhões de euros por ano (ou 1,4% do 
PIB), e na criação de 54 mil postos de trabalho. Por esse motivo, os Países Baixos dão um 
grande valor para a transição da economia de seu país – e da Europa – para uma econo-
mia circular, na qual os benefícios ambientais, econômicos e sociais andam lado a lado. 
A economia circular foi uma das principais prioridades da nação durante o período em 
que ocupou a presidência do Conselho da União Europeia, na primeira metade de 2016.

The Netherlands: at the forefront 
of circular economy

MUNDO ABERTO (OPINIÃO) / OPEN WORLD (OPINION)

December 2015, the European Commission 
adopted an ambitious Circular Economy Packa-
ge, which includes revised legislative propo-
sals on waste to stimulate Europe's transition 
towards a circular economy. This is expected 
to boost competitiveness, foster sustainable 
economic growth and generate new jobs. The 
Circular Economy Package establishes measu-
res covering the whole cycle: from production 
and consumption to waste management and 
the market for secondary raw materials. The 
proposed actions will contribute to "closing 
the loop" of product lifecycles through greater 
recycling and re-use.

In the Netherlands alone it is estimated that 
shifting to a circular economy could amount to 
EUR 7.3 billion a year in market value (or 1.4 
% of GDP) and create 54.000 jobs. The Ne-
therlands therefore attaches great value to the 
national and European transition to a circular 
economy, in which environmental, economic 
and social benefits go hand in hand. The Circu-
lar Economy was one of the Netherlands’ key 
priorities for its presidency of the Council of 
the European Union in the first half of 2016.

A successful move towards a circular eco-
nomy requires a solid foundation in sustainab-
le waste management. The Dutch Government 
has adopted a circular economy approach in 
its new policy “From Waste to Resources”. Re-
cycling of municipal solid waste should increa-
se to 75% in 2020. Another goal is to lower 
the annual waste output to 100 kg per citizen.

In a 2013 EU-wide study, the European 
Union ranked the Netherlands together with 
Austria as the best performers in municipal 
solid waste management. Lack of space and a 
growing environmental awareness forced the 

Matérias-primas
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Produção
/Production

Uso
/Use

Lixo Residual
/Residual waste

Reciclagem
/Recycling
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Para ser bem-sucedida, uma mudança rumo a uma economia circular exige base 
sólida em gestão sustentável dos resíduos. Em sua nova política de lixo a recursos, 
o governo neerlandês baseou seu enfoque na economia circular, com as metas de 
aumentar a taxa de reciclagem de resíduos sólidos urbanos para 75% em 2020, e de 
diminuir a produção anual de lixo para 100 quilos per capita.

Em um estudo realizado em 2013, que abrangeu toda a União Europeia, o bloco 
fez um ranking dos melhores gestores de resíduos sólidos urbanos, cujo topo acabou 
sendo ocupado pelos Países Baixos e pela Áustria. A falta de espaço e o aumento da 
conscientização ambiental forçaram o governo neerlandês a tomar providências para 
eliminar quase que totalmente o despejo de resíduos em aterros, o que deu ao setor 
privado a confiança de que precisava para investir em soluções mais sustentáveis. Os 
resultados impressionam: hoje, cerca de 80% do lixo são reciclados, 17% vão para os 
incineradores e somente 3% seguem para os aterros.

A POLÍTICA NEERLANDESA PARA 
O LIXO SE BASEIA EM CINCO ELEMENTOS IMPORTANTES:

1. ORDEM DE PREFERÊNCIA

O enfoque neerlandês é: evitar gerar lixo, recuperar matérias-primas valiosas, gerar 
energia incinerando o lixo residual, e, só a partir daí, descartar o que sobrou. Os novos 
elementos incluem ecodesign, concepção que preveja a desmontagem e substituição 
dos produtos por serviços.

2. PADRÕES RIGOROSOS DE TRATAMENTO DO LIXO

Por exemplo: padrões para a proteção do solo contra o uso em aterros, padrões 
de qualidade dos materiais secundários derivados do lixo (materiais de construção), 
padrões de qualidade do ar para incineração, padrões de qualidade para fertilizantes 
orgânicos e banimento do aterro em 35 fluxos de resíduos (sendo todos esses resíduos 
adequados para a recuperação ou a incineração).

3. ENFOQUE COOPERATIVO

Nos Países Baixos, cooperação é um fator considerado essencial para uma gestão 
eficaz dos resíduos. Em 1990, foi estabelecido o Conselho de Gestão de Resíduos, 
baseado em um acordo voluntário entre os três níveis de governo com o objetivo de 
chegar a um enfoque conjunto e coerente para a gestão de resíduos. Atualmente, o 
conselho não é mais necessário, mas a cooperação é mantida.

4. RESPONSABILIDADE ESTENDIDA DO PRODUTOR (EPR)

Na EPR, os produtores e os importadores são corresponsáveis pelo estágio de fim 
de vida útil dos produtos que colocam no mercado. Nos Países Baixos, essa responsa-
bilidade é acordada voluntariamente ou por meio de legislação.

Dutch Government early on to take measures 
to virtually eliminate land filling of waste. This 
gave the private sector the confidence to in-
vest in more sustainable solutions. The results 
are impressive: nowadays around 80% of the 
waste is recycled, 17% incinerated and only 3% 
is land filled.

Dutch waste policy has five important ele-
ments:

1. The order of preference
The Dutch approach is: avoid creating was-

te, recover valuable raw materials, generate 
energy by incinerating residual waste, and only 
then dump the leftovers. New elements inclu-
de eco-design, design for disassembly and 
substitution of products with services.

2. Strict waste treatment standards
For instance: standards for soil protection 

from land filling, standards for the quality of 
secondary materials derived from waste (buil-
ding materials), air quality standards for incine-
ration, quality standards for organic fertilizers, 
a ban on landfill for 35 waste streams (all waste 
suitable for recovery or incineration).

3. Cooperative approach
In the Netherlands, cooperation is consi-

dered key to effective waste management. 
In 1990 the Waste Management Council was 
established, based on a voluntary agreement 
between the three tiers of government to 
achieve a joint and coherent approach in was-
te management. Nowadays, the Council is no 
longer necessary but the cooperation conti-
nues.

4. Extended Producer 
Responsibility (EPR)
EPR means that producers and importers 

are (co-)responsible for the end-of-life stage 
of the products they put on the market. In the 
Netherlands, this responsibility is agreed upon 
voluntarily or through legislation.

5. Various instruments to promote pre-
vention and recycling

Several financial instruments are applied in 
the Netherlands such as landfill taxes, com-
bustion tax and volume-based waste fees. The 
landfill tax for combustible waste reached 107 
Euro per ton in 2011. Nowadays it is down to 
13 Euro per ton for both land filling and incine-
ration. Citizens pay less than 250 Euros in mu-
nicipal waste tax per year. Other instruments 
include a state of the art and user friendly was-
te management infrastructure, promotion of 
community awareness and strict enforcement 
of legislation.
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5. VÁRIOS INSTRUMENTOS DE 
PROMOÇÃO DA PREVENÇÃO E 
RECICLAGEM

Vários instrumentos financeiros são 
aplicados nos Países Baixos: por exem-
plo, taxas sobre os aterros, taxa sobre a 
combustão e tarifas sobre os resíduos ba-
seadas no volume. Em 2011, a taxa sobre 
os aterros para os resíduos combustíveis 
chegava a 107 euros por tonelada. Hoje, 
ela é 13 euros por tonelada, tanto para 
o lixo aterrado como para o incinerado. 
Anualmente, os cidadãos pagam menos 
de 250 euros de imposto sobre o resíduo 
urbano. Outros instrumentos incluem 
uma estrutura fácil de usar de última ge-
ração para a gestão de resíduos, promo-
ção de conscientização da comunidade e 
uma legislação bastante rígida.

CAMPOS DE EXPERTISE 
NEERLANDESES E EXEMPLOS 
DE FORNECEDORES DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS

Os Países Baixos são uma nação de 
relevo plano, situada no delta de gran-
des rios europeus e com lençóis freáticos 
profundos. Por causa dessas condições 
geográficas e hidrológicas complicadas, 
a disposição em aterros continua sendo 
uma área que requer expertise impres-
sionante (por exemplo, revestimentos e 
coberturas fornecidos pela Trisoplast Mi-
neral Liners). A remediação de aterros an-
tigos também é uma tradição duradoura, 
devido à escassez de espaço (Afvalzorg, 
Attero).

A expertise dos Países Baixos na extra-
ção de gás de aterros é ampla. Cobertu-
ras adequadas e um sistema de extração 
de gás de alta tecnologia permitem fazer 
a extração otimizada dos gases nocivos. 
Técnicas inovadoras desenvolvidas por 
empresas dos Países Baixos permitem 
realizar uma extração mais rápida do 
gás (Hofstetter, Multriwell, van der Wiel, 
GreenGas).

Fields of Dutch expertise and examples of 
product and service providers

The Netherlands is a flat country, the delta 
of large European rivers, with high ground-
water tables. Due to these complicated geo-
-hydrological conditions, land filling continues 
to be an area of outstanding expertise (e.g. 
liners and capping’s provided by Trisoplast 
Mineral Liners). The remediation of old dump-
sites also has a long tradition because of the 
scarcity of space (Afvalzorg, Attero).

The Netherlands has extensive expertise in 
the extraction of gas from landfills. Appropriate 
capping combined with a high-tech gas extrac-
tion system allows for optimized extraction of 
the harmful gases. Innovative techniques deve-
loped by Dutch companies allow for faster gas 
extraction (Hofstetter, Multriwell, van der Wiel, 
GreenGas).

Dutch companies have a long track record in 
composting and anaerobic digestion. Modern 
high performing in vessel composting facilities 
have been built by companies such as Attero, 
Christiaens Group, Gicom Composting Sys-
tems, Orgaworld, Vandenbroek International, 
Van Kaathoven Group, VAR and Waste Treat-
ment Technologies. Dorset Green Machines 
uses waste heat to dry biomass. Organic waste 
material can also be digested in a closed system 
and used to generate electricity or converted 
into LNG/CNG. Companies with proven ex-
perience in the field of wet and dry anaerobic 
digestion of MSW, source separated organics, 
food waste or manure are Orgaworld, Maris, 
VAR, HoSt, DBTechnologies, Nijhuis Water Te-
chnology, Oosterhof-Holman, BBE Biogas, Col-
sen and Biogas Plus.

Separate collection of waste has led to the de-
velopment of advanced collection and logistics 
systems and vehicles. Nowadays in the Nether-
lands, especially in the center of (historic) large 
cities, above ground containers have been repla-
ced by underground containers for recyclables 
and residual waste. This system is aesthetically 
pleasing, more hygienic and more efficient (VDL 
Translift, GeesinkNorba, Royal Dutch Bammens, 
B-waste, V-consist, Engels). Companies like Sulo, 
WSS, GMT and Bammens have developed sys-
tems for volume-based waste fees.

Separation techniques to purify, sort and se-
parate different waste streams have a long tradi-
tion. An extensive infrastructure of such plants is 
in place. These plants process C&D waste, com-
mercial and industrial waste, bulky household 
waste and plastic packaging waste. Dutch com-
panies also have much experience in producing 
Solid Recovered Fuel (SRF) from mixed wastes. 
SRF is a promising waste management option 
that makes optimized use of the calorific value of 
non-recyclables. Outstanding companies in this 
area include Bakker Magnetics, Boa Recycling 
Equipment, Bollegraaf, Europe Recycling Equip-
ment, Goudsmit, Machinefabriek Emmen, Nihot, 
N.M. Heilig, Redox, DB-Technologies and Waste 
Treatment Technologies.

Governmental support for waste treatment 

As empresas neerlandesas possuem 
vasta experiência em compostagem 
e digestão anaeróbica. Instalações de 
compostagem em sistemas fechados, 
modernas e de alta eficiência foram 
construídas por empresas como Attero, 
Christiaens Group, Gicom Composting 
Systems, Orgaworld, Vandenbroek In-
ternational, Van Kaathoven Group, VAR 
e Waste Treatment Technologies. A Dor-
set Green Machines usa o calor residual 
para secar a biomassa. Os resíduos orgâ-
nicos também podem ser decompostos 
em um sistema fechado e depois usados 
para gerar eletricidade ou convertidos 
em GNL/GNV. Dentre as empresas com 
experiência comprovada no campo da 
digestão anaeróbica a seco ou a úmido 
do RSU, materiais orgânicos separados 
na origem, resíduos alimentares ou es-
terco, se encontram Orgaworld, Maris, 
VAR, HoSt, DBTechnologies, Nijhuis Wa-
ter Technology, Oosterhof-Holman, BBE 
Biogas, Colsen e Biogas Plus.

A coleta seletiva de lixo levou ao de-
senvolvimento de sistemas e veículos 
avançados para a coleta. Atualmente nos 
Países Baixos, principalmente no centro 
das grandes (e históricas) cidades, os 
recipientes de lixo ao nível da rua foram 
substituídos por recipientes subterrâneos 
para materiais recicláveis e lixo residual. 
É um sistema esteticamente mais boni-
to, mais higiênico e mais eficiente (VDL 
Translift, GeesinkNorba, Royal Dutch 
Bammens, B-waste, V-consist, Engels). 
Empresas como Sulo, WSS, GMT e Bam-
mens desenvolveram sistemas para lidar 
com as taxas de coleta cobradas com 
base no volume.

As técnicas de separação para puri-
ficar, classificar e separar os diferentes 
fluxos de resíduos advêm de uma longa 
tradição, com uma grande infraestrutura 
dedicada já instalada. Essas instalações 
processam resíduos de construção e 
demolição (C&D), lixo comercial e indus-
trial, lixo doméstico de grande volume 
e resíduos de embalagens plásticas. As 
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empresas neerlandesas também pos-
suem bastante experiência na produção 
de Combustível Sólido Recuperado (SRF) 
de resíduos mistos. Opção promissora 
na gestão de resíduos, o SRF faz o uso 
otimizado do poder calorífico dos mate-
riais não recicláveis. Dentre as empresas 
que se destacam na área estão Bakker 
Magnetics, Boa Recycling Equipment, 
Bollegraaf, Europe Recycling Equipment, 
Goudsmit, Machinefabriek Emmen, 
Nihot, N.M. Heilig, Redox, DB-Techno-
logies e Waste Treatment Technologies.

Apoio governamental para o tratamen-
to dos resíduos é dado pela RWS Envi-
ronment, a agência de implementação 
que monitora todos os fluxos de resí-
duos, opera o sistema de monitoramento 
de resíduos e dá suporte a todos os ní-
veis de governo por meio de centrais de 
atendimento e políticas de preparação. 
É, também, o ponto de partida para a 
cooperação do setor público internacio-
nal com os Países Baixos, no tocante à 
gestão de resíduos.

Os Países Baixos são a sede de em-
presas de consultoria de renome inter-
nacional, como Arcadis, Grontmij, Royal 
HaskoningDHV e Tauw, que têm ampla 
expertise em estudos de viabilidade e na 
concepção de sistemas de gestão de resí-
duos. Os sistemas de ICT são fornecidos 
por empresas tais como: GMT (Clear) e 
NMPO (Vista). A Decistor oferece consul-
toria e softwares para a gestão de con-
cepção e operações de reciclagem.

A Afvalstoffen Terminal Moerdijk 
trata o lodo contaminado, os resíduos 
perigosos (tintas) e os resíduos quími-
cos (limpeza de caminhões-tanque), em 
uma unidade totalmente integrada. A 
REKO produz novos agregados e reves-
timentos a partir de resíduos de C&D, 
asfalto contaminado por piche e solo 
contaminado e a Remondis Argentia é 
especializada na recuperação de metais 
preciosos encontrados nos resíduos. A 
Ravo produz avançados equipamentos 
para a limpeza de ruas, que são utiliza-

dos em cidades como Amsterdã, Roma, 
Colônia e Barcelona.

Organizações voltadas à Responsa-
bilidade Estendida do Produtor foram 
fundadas nos anos 1990 para lidar com 
diferentes componentes de resíduos. 
Nos Países Baixos, existe uma organi-
zação (sem fins lucrativos) focada na re-
cuperação de cada fluxo de resíduos. A 
ARN organiza a reciclagem de automó-
veis, o lixo eletrônico está sob a orga-
nização da Wecyle, a coleta/reciclagem 
de embalagens é organizada pela Ned-
vang e a Stibat trata da coleta e reci-
clagem de baterias. Essas organizações 
podem ser consideradas gestoras de 
cadeias, organizando e monitorando o 
sistema mediante a contratação de to-
das as operações.

ENERGIA DE RESÍDUOS (WTE)

Só o lixo residual não reciclável é inci-
nerado, para gerar eletricidade, calor e 
vapor. Todas as plantas de WtE neerlan-
desas são de última geração e operam 
com conceitos inovadores. Não existe o 
risco de emissão de dioxinas e todas as 
plantas atendem a elevados critérios de 
eficiência energética. Algumas, como a 
AEB e a AVR, também incineram lixo de 
outros países como Reino Unido e Itália.

As empresas mencionadas são exem-
plos. Existem muitos outros fornecedores 
de produtos e serviços no setor de resí-
duos dos Países Baixos. Para mais infor-
mações, entre em contato com o Con-
sulado dos Países Baixos em São Paulo: 
sao-ea@minbuza.nl.

is provided by RWS Environment. RWS Environ-
ment is the implementing agency monitoring 
all waste streams, operating the waste tracking 
system, supporting all tiers of government with 
helpdesks and drawing up policies. It is also 
the starting point for international public sec-
tor cooperation in waste management with the 
Netherlands.

The Netherlands is home to internationally 
renowned consultancy companies such as Ar-
cadis, Grontmij, Royal HaskoningDHV and Tauw 
with extensive expertise in (feasibility) studies 
and the design of waste management systems. 
ICT support systems are provided by compa-
nies such as GMT (Clear) and NMPO (Vista). 
Decistor offers consultancy and software for de-
sign and operations management of recycling.

Afvalstoffen Terminal Moerdijk treats conta-
minated sludge, hazardous waste (paints) and 
liquid waste (tanker cleaning) in a fully integra-
ted plant. REKO produces new aggregates and 
filler out of C&D waste and contaminated tar 
asphalt and contaminated soil. Remondis Ar-
gentia is specialized in the recovery of precious 
metals from waste.

Ravo produces top segment street sweepers 
which are operating from Amsterdam to Rome 
and Cologne to Barcelona.

Extended Producer Responsibility organiza-
tions have been set up in the nineties to deal 
with different waste components. The Nether-
lands has one (non-profit) recovery organization 
for each waste stream. Car recycling is organi-
zed by ARN, recycling of e-waste by Wecyle, 
collection/recycling of packaging waste by 
Nedvang, collection/recycling of batteries by 
Stibat. These organizations can be considered 
chain managers. They organize and monitor the 
system by contracting all operations.

Energy from Waste. 
Only non-recyclable residual waste is inci-

nerated and will generate electricity, heat and 
steam. All 12 Dutch WtE plants are very innova-
tive and state of the art. There is no risk for dio-
xin emissions and all plants meet high energy 
efficiency criteria. Some plants, such as AEB and 
AVR, also incinerate waste from abroad (e.g. UK 
and Italy).

The companies mentioned are examples. 
There are way more Dutch product and service 
suppliers to the waste sector. For additional 
information please contact The Netherlands 
Consulate in Sao Paulo: sao-ea@minbuza.nl
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Como se concretizam as ações de 
sustentabilidade dentro das companhias

RAIO X do mercado:

O Colégio Dante Alighieiri (São 
Paulo) gera, apenas de resíduos or-
gânicos, cerca de 150kg diários. Por 
esse e outros motivos, há 16 anos a 
escola realiza coleta seletiva e, mais 
recentemente, vem desenvolvendo 
de forma pioneira um extenso tra-
balho de educação ambiental, cha-
mado Projeto Plantar, que envolve 
desde a simples gestão dos seus 
resíduos (separação do lixo em re-
cicláveis, orgânicos, lâmpadas, ele-
trônicos e óleo) até o processo de 
compostagem dentro da própria 
escola, gerando adubo utilizado na 
horta em um local batizado como 
Teto Verde, incluindo a participação 
e o aprendizado dos alunos, que se 
estende a pais e familiares.

Setor: Educação
Colégio Dante Alighieri (SP)

Com aproximadamente
4.500 alunos e quase 
900 funcionários

POR DIA de resíduos 
orgânicos são 
gerados e processados
internamente

150Kg

POR DENTRO DA SUSTENTABILIDADE

leva a Unidade compacta
de compostagem para 
processar 50 kg.
O restante é encaminhado
para as composteiras

80 minutos
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O adubo produzido 
pelo minhocário e 
pela composteira 
elétrica é 
utilizado 
na horta do 
telhado verde.
O espaço 
complementa as 
aulas de ciências 
no ensino sobre 
sustentabilidade, 
solos e 
conceitos como 
reutilização, 
redução e 
reciclagem

Resíduos perigosos 
coletados em 2015

teto 
verde

e resíduos recicláveis 
foram separados

e encaminhados
para as cooperativas

no ano de 2015

29ton
recicláveis

Assista ao vídeo

de lixo 
eletrônico

400kg
quase

lâmpadas
7mil

de
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RESUMO: O setor da construção civil é considerado res-
ponsável pela geração de uma significativa quantidade de 
resíduos. Portanto, é imprescindível que se conheça o índice 
de geração, bem como a composição dos resíduos, que, por 
sua vez, é uma informação gerencial de grande importância, 
porque, uma vez que determinado, poderá ser utilizado como 
embasamento na definição de diretrizes voltadas para a mi-
nimização da geração e consequentemente minimização do 
custo da obra. No entanto, a estimativa dos resíduos gerados 
na construção civil ainda é desafiadora devido à composição 
variada dos resíduos e às particularidades encontradas em 
cada obra. O presente trabalho busca apresentar o índice de 
geração de resíduos e sua composição com base na análise 
de dados de 12 obras de grande porte, localizadas na região 
metropolitana de Belo Horizonte (MG) e que tiveram sistema 
de gerenciamento de resíduos em seus canteiros, garantindo 
a confiabilidade dos dados analisados. Como resultado encon-
trado, tem-se o índice médio de 0,215 m³/m² para os métodos 
construtivos de alvenaria estrutural e concreto armado, sendo 
que, dos resíduos gerados, 96% são recicláveis, com predomi-
nância de entulho (classe A) e madeira (classe B). O estudo se 
mostra importante visto que os dados podem ser utilizados 
para o planejamento de obras, possibilitando a economia de 
recursos financeiros e ambientais. 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos da construção civil, canteiro de 
obra, gestão de resíduos, minimização de geração de resíduos.

ABSTRACT: The civil construction sector is considered as 
responsible for producing a significant amount of waste. The-
refore, it is indispensable to have knowledge of the generation 
rate, as well as the composition of the waste, which in turn is 
a highly-important management information, as it, when esta-
blished, can be used to provide a basis to the definition of gui-
delines to minimize generation, and thereby the construction 
cost. However, the estimation of waste generated in civil cons-
truction is still a challenge, due to the varied composition of 
the waste, and the specific features of each construction work. 
This paper aims to present the waste generation rate and its 
composition, based on the analysis of data from 12 large-size 
construction works in the metropolitan area of Belo Horizonte 
(MG). These works had a waste management system installed 
in their construction sites, which ensured reliability of the analy-
zed data. As a result, we have the average rate of 0.215 m³/m² 
for construction methods Structural Masonry and Reinforced 
Concrete. 96% of the generated waste is recyclables with pre-
valence of rubble (A-class) and wood (B-class). The study pro-
ves its importance because the data can be used for work plan-
ning, to allow savings in financial and environmental resources. 

KEYWORDS: Civil construction waste, construction site, 
waste management, waste generation minimization.

INTRODUÇÃO: Um dos maiores desafios da indústria da 
construção civil é o desenvolvimento de suas atividades de 
forma a gerar o mínimo de perdas de materiais quanto for 
possível, durante todas as etapas construtivas, questão que 
vem sendo discutida no Brasil ao longo dos últimos anos de 
forma acentuada. Para Formoso et al. (2002) é preocupante 
o elevado índice de perdas no setor, nos quais são incluídos 
desperdícios e resíduos e se constitui um agravante no con-
sumo de bens naturais. 

Pinto (1999) analisa pesquisas realizadas sobre perdas 
de materiais na construção e conclui que, em diversas me-
todologias utilizadas, as informações coletadas apontam 
uma estimativa de geração de resíduos situando-se no 
intervalo de 20% a 30% da massa total de materiais utili-
zados, dependendo do patamar tecnológico do executor, 
valores considerados altos em relação às indústrias de ou-
tros setores da economia. 

Além de serem gerados em grande quantidade, os resí-
duos da construção e demolição (RCD) são volumosos e pos-
suem diferentes tipologias, fato que demanda consideráveis 
recursos, sobretudo no gerenciamento interno das obras, do 
transporte externo e, em especial, da destinação, que nos 
grandes centros torna-se complexa e onerosa. 

Baseado na diversidade de fatores que influenciam a ge-
ração de resíduos e as peculiaridades de cada obra, a carac-
terização quantitativa dos resíduos se torna um desafio, mas 
ainda se mostra essencial para o auxílio no planejamento 
das construções, uma vez que será input para a definição de 
metas de minimização, bem como para o gerenciamento de 
resíduos, principalmente na previsão de custos com trans-
porte e destinação, organização do canteiro e alocação de 
recursos humanos.

Nesse aspecto, há demanda por conhecimento desses da-
dos, uma vez que as publicações disponíveis são desatuali-
zadas, possuem metodologias de difícil replicação, desconsi-
deram os diferentes métodos construtivos e não detalham as 
tipologias dos resíduos gerados. 

Dessa forma, este trabalho apresenta o índice de geração 
de resíduos da construção civil, por tipologia, para obras de 
diferentes métodos construtivos. O estudo foi embasado na 
análise de dados de geração de resíduos em 12 obras de 
grande porte, localizadas na região metropolitana de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, realizadas por construtoras certifi-
cadas pelo PBQP-H e que tiveram sistema de gerenciamen-
to de resíduos em seus canteiros, garantindo o registro dos 
dados analisados.
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porte e destinação, tanto para o poder público, devido ao alto índice de disposições irre-
gulares, quanto para os próprios geradores. Dias (2013) afirma ainda que, devido a estes 
fatores, a necessidade de gerenciá-los de forma a atender à legislação nacional e reduzir 
os impactos causados é iminente e é considerado um dos principais desafios do setor.

Apesar do consenso sobre os altos índices de geração dos RCD, dados precisos 
sobre quantidade e principalmente tipo do material gerado ainda são escassos. Pinto 
(1999) analisa diversos documentos em busca dessas informações e relata que subsiste 
uma séria carência de informações sobre as completas características dos resíduos, 
principalmente dos RCD. 

Desse modo, o índice de geração de resíduos da construção civil, por tipologia, 
apresentado neste trabalho, mostra-se indispensável, sobretudo para o planejamen-
to das construções, sendo informação gerencial de suma importância que pode ser 
empregada para diferentes finalidades conforme Formoso et al. (1999). Dias (2013) 
acrescenta que a quantificação do RCD pode ser entendida como primeiro passo 
para a gestão dos resíduos, pois permite um controle da geração e o estabelecimen-
to de metas para a redução.

Oliveira (2008) afirma que a composição e a quantidade dos resíduos gerados nas 
atividades de construção civil dependem de diversos fatores, como os sistemas e as 
técnicas construtivas utilizadas, o que faz com que tenham propriedades bem pecu-
liares. Segundo Dias (2013), essas características dependem também do estágio de 
desenvolvimento da indústria local. 

Principalmente devido a essa diversidade de fatores que influem na geração de 
resíduos, sua quantificação, em especial quando realizada por tipologia, se torna 
um desafio. Dias (2013) realizou um minucioso trabalho de entendimento dos dados 
existentes de estimativa de resíduos gerados pela construção civil e concluiu que inú-
meras pesquisas vêm sendo desenvolvidas, apresentando diversos métodos a partir 
de características específicas. 

Alguns dos dados identificados por diversos autores são apresentados na Tabela 
1 a seguir:

SUPLEMENTO: CONEXÃO ACADEMIA/SCIENTIFIC SUPPLEMENT 

REFERENCIAL TEÓRICO 

No Brasil, há quase duas décadas, o 
autor Pinto (1999) evidencia preocupação 
com os expressivos volumes de resíduos 
da construção e demolição gerados nas 
atividades construtivas, principalmente 
devido aos problemas de saneamento 
agravados por sua geração. Segundo o 
autor, pesquisas realizadas sobre perdas 
de materiais na construção e demolição 
concluem que, em diversas metodolo-
gias utilizadas, as informações coletadas 
apontam uma estimativa de geração de 
resíduos situando-se no intervalo de 20% 
a 30% da massa total de materiais.

Os resíduos da construção e demolição 
começam a chamar a atenção a partir da 
comparação entre os seus índices de ge-
ração e os demais resíduos. Dias (2013) re-
lata que, mundialmente, os RCD surgem 
com elevada participação no total de resí-
duos sólidos, o que também acontece no 
cenário brasileiro no qual, segundo Pinto 
(1999), esses resíduos demonstram supre-
macia na composição dos RSU em cidades 
de médio e grande porte. De acordo com 
dados do Manual para Plano Municipal de 
Gestão de Resíduos Sólidos, os resíduos 
da construção civil podem representar de 
50% a 70% da massa de resíduos sólidos 
urbanos (BRASIL, 2012).

Muito se discute sobre as causas do 
alto índice de geração de resíduos na 
construção civil, o método de construção 
artesanal ainda utilizado no Brasil e a fal-
ta de planejamento – escolha do méto-
do construtivo, superdimensionamento, 
contratação de mão de obra qualificada 
– são as mais citadas. Souza (2004) acres-
centa que, além das causas já apresenta-
das, a ineficiência em alguns processos 
e as dimensões das construções contri-
buem com a alta geração. 

Além de serem gerados em grande 
quantidade, os RCD possuem excessivo 
volume, características que, de acordo 
com Fukurozaki e Seo (2004), agrava o 
ônus financeiro, principalmente com trans-

Fonte: Dias, 2013, adaptado; Miranda, Angulo e Careli, 2008.
Source: Dias, 2013, adapted; Miranda, Angulo and Careli, 2008.

Para facilitar a comparação entre os dados existentes, estes foram apresenta-
dos por meio da unidade m³/m², por ser a unidade mais praticada, para tanto foi 
utilizada a densidade aparente dos RCD de 1,2 t/m³ calculada por Couto Neto 
(2007) e Tessaro, Sá e Scremin (2012) e adotada por Pinto e González (2005). 

De acordo com Esguícero (2010) “os métodos de mensuração e estimativas dos RCD 
encontrados na literatura apresentam grande disparidade, dificultando a escolha por 
um método consistente”, o que é reforçado pelos dados apresentados na Tabela 1.

Autor País Ano Estimativa (m3/m2)

Pinto Brasil 1999 0,13

Miranda Brasil 2008 0,10

Maña I Reixach et al. Espanha 2000 0,12

Ortiz et al. Espanha 2010 0,17

Kharrufa Bagdá 2007 0,18

Katz e Baum Israel 2010 0,20
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METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado por meio de atividades de gerenciamento de resí-
duos, assistidas por empresa especializada – Ambiência Soluções Sustentáveis – reali-
zadas nas obras objetos da pesquisa, que possibilitaram o efetivo registro e o controle 
dos dados dos resíduos gerados e destinados pelas edificações. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se por trabalhar com dados de obras 
que atendessem aos seguintes requisitos:

• Com sistema de gerenciamento de resíduos do início ao fim das atividades construtivas;
• Concluídas até o momento da elaboração deste estudo;
• Com índice de segregação dos resíduos maior que 80%;
• Realizadas por construtoras certificadas no PBQP-H (Sistema Brasileiro de 
   Qualidade e Produtividade do Habitat);
• Com finalidade de uso residencial;
• Localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte.

Das 60 obras analisadas, 12 se enquadraram no perfil pré-estabelecido por este es-
tudo, sendo todas multifamiliares, verticais e de grande porte, em construção entre 
os anos de 2011 e 2015. As obras selecionadas foram agrupadas de acordo com o 
método construtivo utilizado, pois essa característica influi diretamente na composição 
dos resíduos gerados. 

A seguir, na Figura 1, apresenta-se a visão geral das obras analisadas para o 
presente estudo.

INTRODUCTION
One of the biggest challenges in the civil cons-

truction sector is the development of their activities 
in a way that produce the minimum material losses as 
possible during all construction stages. This issue has 
been increasingly discussed in Brazil over the last years. 
Formoso et al. (2002) considering the high loss rate in 
the sector a worrying issue. This loss rate includes both 
waste and wasted materials, and is an additional pro-
blem in the consumption of natural resources. 

Pinto (1999) has analyzed the research on construc-
tion material losses and concluded that, in several me-
thodologies, the collected information gives an estima-
tive of waste generation that is placed in an interval of 
20-30% of the total mass of used materials, depending 
on the technological level of the construction provider. 
These figures are considered high in relation to the in-
dustries of other economy sectors. 

Besides being generated in large amounts, Cons-
truction and Demolition Wastes – CDW are bulky and 
have different typologies, which demands a considera-
ble amount of resources, especially with regard to the 
in-site management of the works, external transport 
and – especially – disposal, which is a complex and ex-
pensive task in big urban centers. 

Based on the diversity of factors that influence was-
te generation, as well as the particular features of each 
construction work, making a quantitative characteri-
zation of the waste becomes a challenge. However, it 
is essential to help planning the constructions, as this 
will serve as an input for the definition of minimization 
goals, and for waste management as well, especially 
with regard to the cost estimative with transport and 
disposal, organization of the construction site, and la-
bor allocation.

Considering this, there is a demand for knowledge 
of these data, as the available publications are outda-
ted, their methodologies are difficult to replicate, and 
they disregard the different construction methods, and 
do not provide details of typologies of the different 
types of generated waste. 

Thus, this paper presents the generation rate 
for civil construction waste, per typology, for works 
from different construction methods. The study was 
based on data analyses for waste generation in 12 
large-size works, located in the Metropolitan Region 
of Belo Horizonte, in the State of Minas Gerais, Bra-
zil. The works were carried out by PBQP-H certified 
construction companies that applied a waste ma-
nagement system in their construction sites, which 
ensured the analyzed data.

THEORETICAL REFERENCES
For almost two decades in Brazil, Pinto (1999) 

shows his concern about the significant amounts of 
construction and demolition waste generated during 
the works, especially because of sanitation problems 
that are worsened by this generation. According to the 
author, research on material losses carried out during 
construction and demolition activities, concluded that 
the provided information – in different methodologies 
– shows an estimative of waste generation in the range 
of 20-30% of the total material mass.

Construction and Demolition Waste begin stand 
out by comparing their generation rates and the rates 
from other kinds of waste. Dias (2013) states that CDW 
arise with a great share in the total solid waste world-
wide, which also happens in the Brazilian scenario. Pin-
to (1999) points out that this waste is prevalent in the 
composition of CDW in medium and large cities. Ac-
cording to the National Solid Waste Policy Handbook, 
civil construction waste might represent 50-70% of the 
Municipal Solid Waste mass (BRASIL, 2012).

There is much discussion about the causes of the 
high waste generation rate in civil construction. The 
artisanal construction method still used in Brazil, and 
lack of planning – choice of the construction method, 
oversizing, hiring of skilled labor – are the most cited 
reasons. Souza (2004) adds other causes to the ones 
above:  inefficiency in some processes, and dimensions 
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Alvenaria Estrutural (16,67%)
Structural masonr y

Obras descartadas (76,67%)
Discarded works

Concreto Armado (6,67%)
Reinforced concret e

A empresa de consultoria especializada no gerenciamento de resíduos desenvolveu 
suas atividades nas obras analisadas por meio das etapas de planejamento, implanta-
ção e acompanhamento, nas quais foram realizadas diversas práticas que garantissem 
o correto manuseio desses materiais. Dentre as atividades desenvolvidas, algumas in-
fluenciam na geração dos resíduos como educação ambiental periódica para todos 
os funcionários, organização das áreas de armazenamento dos materiais, análise dos 
transportadores e das áreas receptoras dos resíduos e, principalmente, uso de sistema 
on-line para o registro e o controle dos resíduos gerados – NETResíduos.

Figura 1 – Visão geral das obras analisadas
Figure 1 – Overview of the analyzed works
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 Os dados utilizados neste estudo refe-
rentes aos resíduos gerados são oriundos 
do procedimento denominado registro 
e controle, que ocorre habitualmente da 
seguinte forma:

Quando os resíduos armazenados no 
canteiro atingem quantidade pré-deter-
minada, o funcionário encarregado entra 
em contato com a empresa transporta-
dora e solicita a coleta e o transporte do 
material até a destinação.

No momento da coleta dos resíduos, 
o transportador é responsável pela entre-
ga do CTR - Comprovante de Transporte 
de Resíduos, documento que identifica 
o resíduo coletado, bem como os dados 
da obra, do transportador e da área re-
ceptora; o motorista, juntamente com o 
funcionário responsável na obra, confere 
os dados apresentados no documento 
antes da saída dos resíduos da obra.

Após a expedição dos resíduos, o fun-
cionário responsável pelo registro e con-
trole  transfere os dados do CTR para a 
plataforma digital, na qual estes ficam ar-
mazenados permanentemente de forma 
segura e centralizada. 

Segundo Pimenta, et al. (2015) o siste-
ma on-line utilizado pelas obras permite 

que os lançamentos das saídas de resí-
duos possam ser visualizados por meio 
de listas e relatórios qualiquantitativos – 
que podem ser gerados aplicando diver-
sos filtros de acordo com a demanda – os 
quais foram utilizados para a elaboração 
deste estudo, garantindo, assim, confia-
bilidade e exatidão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em toda a bibliografia estudada no-
tou-se que, apesar de já existirem alguns 
estudos que quantifiquem os resíduos 
gerados nas obras, estes apresentam 
grande disparidade e sua composição 
não é apresentada. 

Na investigação em pauta, foram pro-
duzidos indicadores que podem ser utili-
zados como referência para quantificar e 
qualificar, de forma simples e consistente, 
os RCD a serem gerados em novas cons-
truções. A adequada estimativa permite, 
por exemplo, a realização de planeja-
mentos financeiros assertivos, bem como 
contribuir para a adequada organização 
do canteiro de obras e fluxo de materiais 
e resíduos, aspectos que contribuirão, po-
sitivamente, para o desempenho da obra.

Salienta-se que para o adequado ge-
renciamento de resíduo, deve-se levar 
em consideração o processo construti-
vo como um todo, em todas as etapas, 
devidamente integralizadas, reduzindo 
o nível de perdas de materiais. Entre os 
fatores que influenciam a geração de re-
síduos, destacam-se:

• Escolha do método construtivo;
• Qualificação da mão de obra;
• Qualidade dos materiais a serem 

utilizados;
• Forma de armazenamento e trans-

porte de materiais.

Dentre esses fatores, como já citado, o 
comparativo entre a geração de resíduos 
em diferentes métodos construtivos é um 
dos objetivos deste estudo.

A seguir, a Tabela 2 apresenta os em-
preendimentos avaliados, bem como a 
geração de resíduos em cada um deles e 
a média por método construtivo. As obras 
que utilizaram o método construtivo alve-
naria estrutural foram denominadas de 
AE–1 a AE–8, e as obras que utilizaram 
o método construtivo concreto armado 
foram denominadas de CA–1 a CA–4.

Tabela 2- Empreendimentos em estudo e geração de resíduos \ Table 2- Enterprises studied and waste generation

MÉTODO 
CONSTRUTIVO

OBRA
ÁREA 

CONSTRUÍDA 
(M2)

ÍNDICE DE 
SEGREGAÇÃO 

(%)

RESÍDUOS 
GERADOS (M2)

ÍNDICE DE 
GERAÇÃO 

(M3/M2)

MÉDIA/MÉT. 
CONSTRUTIVO 

(M3/M2)

Alvenaria 
Estrutural

AE-1 7.260,64 93% 1.201,40 0,165

0,205

AE-2 19.353,04 97% 3.313,00 0,171

AE-3 9.903,65 85% 1.839,00 0,186

AE-4 13.632,84 97% 2.709,00 0,199

AE-5 19.399,93 83% 4.077,00 0,210

AE-6 22.272,00 100% 4.994,00 0,224

AE-7 6.078,99 99% 1.445,00 0,238

AE-8 11.813,65 95% 2.934,00 0,248

Concreto 
Armado

CA-1 19.142,44 84% 3.750,00 0,196

0,225
CA-2 19.841,59 81% 4.422,00 0,223

CA-3 49.947,33 89% 11.935,90 0,239

CA-4 7.093,68 81% 1.730,00 0,244
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Pode-se verificar, na tabela acima, que oito obras foram construídas por meio 
do método construtivo alvenaria estrutural (AE) e quatro obras foram realizadas 
em concreto armado (CA). Quanto às áreas construídas, o maior empreendimento 
(CA-3) totalizou 49.947,33 metros quadrados e o menor (AE-7) totalizou 6.078,99 
metros quadrados, sendo que a média geral é de 17.144,98 metros quadrados. Se-
gundo Ribeiro (2012), o índice de segregação (IS) representa a parcela de resíduos 
segregados adequadamente por tipo. Quanto às obras em estudo, o menor IS foi 
de 81% (CA-2) e o maior foi de 100% (AE -6). Sendo a média geral de 90%, estes 
valores demonstram a alta eficiência do gerenciamento de resíduos implantado nos 
empreendimentos em questão.

Ainda analisando a Tabela 2, pode-se verificar a geração total de resíduos por em-
preendimento, porém, devido à variação entre as áreas construídas, a título de com-
paração, estes devem ser analisados pelo índice de geração (IG), o qual é resultado da 
razão entre total de resíduos gerados e área construída.

Deve-se reforçar que, do total de resíduos gerados nas obras apresentado na Tabe-
la 2, não foi considerado o material caracterizado como solo, uma vez que esse mate-
rial está relacionado ao nivelamento do terreno no qual foi implantado o empreendi-
mento e não propriamente da atividade de construção, e ainda aquele usualmente é 
reutilizado como matéria-prima para o aterramento de outras áreas, não sendo carac-
terizado como resíduo.

Em se tratando do índice de geração, a obra com menor valor apresentou IG de 
0,165 m3/m2 (AE–1), e aquela com maior IG foi de 0,248 m3/m2 (AE–8), ambas cons-
truídas em alvenaria estrutural, o que representa uma variação de 50%, reforçando 
que não só o método construtivo influencia na geração de resíduos, como citado no 
capítulo Referencial Teórico. Além disso, para o método construtivo concreto armado, 
o índice de geração teve uma variação de 0,196 a 0,244.

Conforme apresentado na tabela acima, a média de geração de resíduos é de 0,205 
m3/m2 em obras construídas em alvenaria estrutural e de 0,225 m3 /m2 para obras 
em concreto armado, sendo a média geral de 0,215 m3/m2. Dessa forma, com base 
nos dados apresentados, pode-se afirmar que a geração de resíduos nas obras em 
concreto armado é 10% maior do que nas obras em alvenaria estrutural. 

Considerando um empreendimento hipotético, com área construída de 13 mil me-
tros metros quadrados, e os índices médios de geração de resíduos apresentados 
na Tabela 2, a escolha do método construtivo alvenaria estrutural em detrimento ao 
método concreto armado poderia acarretar na redução da geração de resíduos em 
267 metros cúbicos, volume equivalente à 54 caçambas (5 metros cúbicos cada). Essa 
menor geração representaria uma economia de mais de R$ 100 mil somente conside-
rando o valor do material perdido e o custo de transporte e de destinação do resíduo. 

Se comparado o índice de geração de resíduos encontrado pelo presente trabalho 
com os índices apresentados na Tabela 1 pelos autores nacionais – Pinto (1999) e Mi-
randa (2008) –, pode-se observar grande divergência. Desse modo, para a utilização 
do índice de geração para o planejamento de obras, sugere-se a análise de cada um 
dos estudos, de forma a utilizar o que melhor se enquadra com as especificidades do 
empreendimento em questão.

Além do quantitativo gerado nas obras, é de suma importância o conhecimento da 
tipologia de resíduos gerados, fator esse que também sofre influência direta de acor-
do com o método construtivo, uma vez que cada um deles apresenta características 
construtivas específicas, alterando o uso de materiais utilizados e, consequentemente, 
a geração de resíduos.

of the constructions, which also contribute to the high 
generation rate. 

Besides the high generation rate, CDW have exces-
sive volumes. Such features, according to Fukurozaki 
and Seo (2004), worsen the financial burden – espe-
cially with transport and disposal – for the public autho-
rities, due to the high rate of irregular disposals, and for 
the generators themselves. Dias (2013) also says that, 
due to these factors, one of the main challenges of the 
sector is the imminent need to manage these features 
in order to meet the national legislation and reduce the 
resulting impacts.

Despite the consensus about the high CDW genera-
tion rates, accurate data for quantity and – especially – 
type of generated material are still scarce. Pinto (1999) 
looks at many documents to find this information, and 
states that there is a serious lack of information about 
the whole features of waste, especially CDW. 

This is why the civil construction waste generation 
rate per typology shown herein turns out to be indis-
pensable, especially for planning the constructions, 
being this information extremely important for its use 
in different ends according to Formoso et al. (1999). 
Dias (2013) adds that quantification of the CDW can 
be understood as a first step for waste management, 
as it allows controlling the generation and setting up 
reduction goals.

Oliveira (2008) says that the composition and quan-
tity of the waste generated from civil construction acti-
vities depend on several factors, such as used systems 
and construction techniques, which give them very 
peculiar features according to Dias (2013). These fea-
tures also depend on the development stage of the 
local industry. 

Especially because of this diversity of factors that in-
fluence waste generation, its quantification becomes a 
challenge, mainly when made per typology. Dias (2013) 
made a thorough work for understanding of the exis-
ting data on the estimative of waste generated by civil 
construction. He concluded that various surveys have 
been developed and presented different methods 
from specific characteristics. 

Some data identified by several authors are shown 
by Table 1.

To facilitate the comparison between the existing 
data, these data were presented through unit m³/m² 
because this is the most practiced unit. For that, it was 
used the CDW apparent density of 1,2 t/m³ calculated 
by Couto Neto (2007) and Tessaro, Sá and Scremin 
(2012), and adopted by Pinto and González (2005). 

According to Esguícero (2010), “measuring methods 
and estimates of CDW found in the literature show a big 
disparity, making it difficult to choose a consistent me-
thod”, which is corroborated by Table 1 data.

METHODOLOGY
This paper was developed through waste mana-

gement activities assisted by a specialized company 
– Ambiência Soluções Sustentáveis – that were carried 
out on the construction sites object of the survey. This 
allowed ensuring an effective registration and control 
of data about the waste generated and disposed of by 
the constructions. 

In order to develop the survey, one chose to work 
with works’ data that met the following requests:

• With a waste management system from the start 
to the end of the construction activities;

• Concluded until the time of this study;
• With a waste segregation rate lower than 80%;
• Carried out by construction companies certified 

under PBQP-H (Brazilian System for Quality and Pro-
ductivity of the Habitat);

• With the purpose of residential use;
• Located in the metropolitan area of Belo Horizonte.

From the 60 construction works analyzed, 12 com-
plied with the pre-established profile in this study. All 
of them are multi-family, vertical, large-size buildings in 
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A Tabela 3 apresenta a caracterização gravimétrica, em volume, de cada resíduo 
gerado nas obras em estudo, por método construtivo, separados de acordo com a 
classificação dos resíduos apresentada pela resolução Conama 307/02.

construction during the period 2011-2015. The selec-
ted works were grouped as per the construction me-
thod that was used, as this feature has direct influence 
over the composition of the generated waste.

Figure 1 shows the overview of the works analyzed 
for this study.

The advisory firm with specialization in waste mana-
gement developed its activities in the analyzed works 
through planning, implementation and follow-up sta-
ges. These stages included several practices that could 
ensure proper handling of these materials. From the 
developed activities, some had influence on the waste 
generation, such as: periodical environmental educa-
tion for all employees, arrangement of areas to store 
the materials, analysis of transportation firms and waste 
reception areas, and – primarily – the use of an online 
system to register and control the generated waste, 
known as NETResíduos.

Data used in this study on the generated waste 
came from a procedure known as “Logging and Con-
trol”, which typically occurs as follows:

When waste stored on site reaches a certain amou-
nt, the employee in charge contacts the transportation 
firm and requests the collection of the material to be 
transported for disposal.

At the moment of collection, the transporter must 
deliver the Waste Transport Receipt – CTR. This docu-
ment identifies the collected waste and data about the 
work, transporter and disposal area. The driver, along 
with the employee in charge of the works, checks the 
data in the document before the waste leaves the 
construction site.

After the waste leaves the work site, the employee 
in charge of logging and control will transfer the CTR 
data to a digital platform, where they will be perma-
nently stored in a safe, centralized way. 

Pimenta, et al. (2015) say that the online system 
used in the works allows the waste exits to be viewed 
through lists and quality/quantity reports – which can 
be produced by applying several filters as per the de-
mand. These lists and reports were used to produce 
this study, in order to ensure its reliability and accuracy.

RESULTS AND DISCUSSION
The entire bibliography in this study showed that, 

in spite of the occurrence of some studies that already 
quantified the waste generated at construction works, 
these studies have broad disparity, and their composi-
tion is not presented. 

The present investigation produced some indicators 
that can be used as a reference to quantify/qualify the 
CDW to be generated in future constructions under a 
simple, consistent way. Proper estimative allows, for 
example, making assertive financial planning and con-
tributing for proper arrangement of the construction 
site and material and waste streams. These aspects will 
have a positive contribution to the work’s performance.

Let us emphasize that proper waste management 
should consider the construction process as a whole, in 
all its stages and properly paid-in, to reduce the level 
of material losses. Some factors that impact waste ge-
neration include:

• Choice of the construction method;
• Qualification of labor;
• Quality of materials to be used;
• Means of storage and transport for the materials.
Among these factors, we already cited that the 

comparison between the different construction me-
thods is one of the goals in this study.

Table 2 shows the evaluated construction enter-
prises, as well as waste generation from each cons-
truction, and the average per construction method. 
The works that used construction method Structural 
Masonry were named AE–1 to AE–8, while works that 
used Reinforced Concrete were named CA–1 to CA–4.

By checking the table above, one can see that eight 
construction works used method Structural Masonry 
(AE), and four works used Reinforced Concrete (CA). 
For constructed areas, the largest enterprise (CA-3) to-

Tabela 3 - Caracterização gravimétrica dos resíduos gerados – por tipo / Table 3 – Gravime-
tric characterization of generated waste – per type

Para melhorar a análise, os resíduos destinados sem segregação (mix de re-
síduos), que representaram 6,33% nas obras em alvenaria estrutural e 16,48% 
nas obras em concreto armado, foram distribuídos nas demais tipologias, de 
acordo com a representatividade de cada um.

O resíduo com maior geração, em ambos os processos construtivos, foi o 
entulho – classe A, o qual, segundo a resolução Conama 307/02, são aqueles 
provenientes de materiais cerâmicos e cimentícios, representando 63,77% nas 
obras em alvenaria estrutural e 53,18% nas obras em concreto armado.

Também muito significativo, o resíduo de madeira representa 34,35% nas 
obras de concreto armado e 19,31% nas obras em alvenaria estrutural. A 
maior geração desse resíduo nas obras em concreto armado já era esperada, 
uma vez que esse método construtivo ainda é altamente demandante de ma-
deira para montagem das formas das peças estruturais.

Quanto aos demais resíduos gerados, esses totalizaram 16,92% nas obras em 
alvenaria estrutural e 12,46% nas obras em concreto armado, não havendo grandes 
variações entre os índices de geração de cada um deles e os métodos construtivos.

A análise dos tipos de resíduos gerados por método construtivo demons-
tra a supremacia dos resíduos entulho – classe A e madeira, ambos reciclá-
veis, o que remete à importância da priorização no adequado gerenciamen-
to desses resíduos.

CLASSE RESÍDUO
ALVENARIA 

ESTRUTURADA
CONCRETO 
ARMADO

Classe A Entulho 63,77% 53,18%

Classe B Papel 2,58% 2,38%

Plástico 3,28% 1,79%

Isopor 1,25% 0,00%

Metal 1,91% 2,96%

Madeira 19,31% 34,35%

Gesso 4,25% 1,78%

Classe C Rejeito - Sacaria 2,91% 2,73%

Rejeito - Outro 0,72% 0,83%

Classe D Perigoso 0,02% 0,00%

Total 100,00% 100,00%
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A seguir, a Figura 2 agrupa os resíduos gerados nas obras em estudo por 
classe, como definido pela resolução Conama 307/02, e possibilita melhor 
visualização da distribuição destes.

Classe A (63,78%)
Classe A

Classe C (3,63%)
Classe C

Classe B (32,57%)
Classe B

Classe D (0,02%)
Clase D

Classe A (53,18%)
Classe A

Classe B (43,26%)
Classe B

Classe C (3,56%)
Classe C

Classe D (0%)
Clase D

Alvenaria Estrutural Parede de Concreto

taled 49,947.33 m2, and the smallest one (AE-7) was 
6,078.99 m2, with the overall average 17,144.98 m2. 
According to Ribeiro (2012), the Segregation Rate (IS) 
represents the amount of properly-segregated waste 
per type. For the studied works, the lowest IS was 81% 
(CA-2) and the highest one was 100% (AE -6), with the 
overall average 90%. These figures prove the high effi-
ciency of waste management carried out in the studied 
enterprises.

Still checking Table 2, we can see the total genera-
tion of waste per enterprise. However, due to the va-
riation among the constructed areas, for comparison, 
this data should be analyzed through the generation 
rate (IG), which results from the ratio between the total 
generated waste and the constructed area.

Let us emphasize that the total waste generated at 
the works as per Table 2 did not consider the material 
characterized as soil, as this material is related to leve-
ling the land where the enterprise has been implemen-
ted, and not exactly to the construction activity. Also, 
soil is typically reused as a feedstock for land reclama-
tion in other areas. Thus, it cannot be considered as 
waste.

Regarding the generation rate, the least valued 
work had an IG of 0.165 m3/m2 (AE–1), and the most 
valued had an IG of 0.248 m3/m2 (AE–8). Both were 
constructed with Structural Masonry, which represents 
a 50-percent variation. Let us remark that not only the 
construction method has its impact on waste genera-
tion, as said in the Theoretical Reference chapter. Be-
sides, construction method Reinforced Concrete had 
a variation from 0.196 to 0.244 in the generation rate.

As shown in the table above, the waste generation 
average is 0.205 m3/m2 in Structural Masonry works, 
and 0.225 0,225 m3 /m2 for Reinforced Concrete. The 
general average is 0.215 m3/m2. Thus, based on the 
presented data, one can say that waste generation in 
Reinforced Concrete works is 10% higher than in Struc-
tural Masonry works. 

Let us consider an hypothetical enterprise, with 
13,000 m2 in constructed area and the average gene-
ration rates as shown by Table 2: choosing construction 
method Structural Masonry instead of Reinforced Con-
crete could result in less 267 m3 of waste generation, 
which is equivalent to 54 dumpsters of 5m3 each. This 
reduced generation would represent more than BRL 
100,000.00 in savings, if we consider only the value of 
the material that is lost, and the cost with its transport 
and disposal. 

If we compare the waste generation rate for this 
study with the rates shown in Table 1 by Brazilian 
Authors Pinto (1999) and Miranda (2008), we can 
observe a big divergence. Thus, in order to use the 
generation rate for construction work planning, we 
suggest analyzing each of the studies with the aim of 
using the one that best fits to the particularities of the 
enterprise under scrutiny.

Along with the quantitative analysis from the works, 
it is also critically important to have knowledge of the 
typology for generated waste. This is another factor 
that suffers a direct influence according to the cons-
truction method, as each method has specific cons-
truction features that change the use of materials and, 
consequently, waste generation.

Table 3 shows the gravimetric characterization in 
volume for each type of waste generated at the stu-
died construction works, per construction method, and 
separated according to the waste classification shown 
by Conama Resolution # 307/02.

To improve the analysis, waste disposed without 
segregation (waste mix) – which represented 6.33% in 
Structural Masonry and 16.48% in Reinforced Concrete 
works – were distributed onto the other typologies as 
per each one’s representativeness.

The most generated waste in both construction 
processes was Rubble - A-Class that, under Conama 
Resoultion # 307/02 is the waste coming from ceramic 
and cement materials, which represented 63.77% for 
Structural Masonry and 53.18% for Reinforced Con-
crete.

Verifica-se que, dos resíduos gerados, 96,34% são recicláveis (classes A e 
B) nas obras de alvenaria estrutural e 96,44% nas obras de concreto armado, 
o que demonstra o alto potencial de reciclagem desses materiais, que ainda 
são muito pouco explorados pelas obras no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise de uma amostra, 12 obras residenciais verticais, sen-
do oito construídas por meio de alvenaria estrutural e quatro por meio de 
concreto armado, o índice de geração de resíduos é de 0,205 m³/m² para 
o primeiro método e 0,225 m³/m² para o segundo método, sendo a média 
geral de 0,215 m³/m².

Os resultados da composição dos resíduos mostram que, em ambos os 
métodos construtivos, 96% dos resíduos gerados são recicláveis, com predo-
minância de entulho (classe A) e madeira (classe B), demonstrando o poten-
cial de reciclagem dos resíduos gerados na construção civil.

Constatou-se que as obras que adotaram o concreto armado como méto-
do construtivo geraram 10% a mais resíduos do que as obras de alvenaria 
estrutural, sendo 10% a menos de entulho e 15% a mais de madeira.

Para os próximos estudos, sugere-se aplicar a mesma metodologia em 
uma amostra ampliada, com inclusão de obras com métodos construtivos 
além dos abordados neste estudo.

Figura 2 - Caracterização gravimétrica dos resíduos gerados – Por classe / Figure 2 – Gravimetric cha-
racterization of generated waste – per class
Legenda: Classe A – Recicláveis como agregado e solo; Classe B – Recicláveis; Classe C – Rejeitos; 
Classe D - Perigosos
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Another very significant waste was Wood, repre-
senting 34.35% for Reinforced Concrete and 19.31% 
for Structural Masonry. We already expected a higher 
generation of wood waste for Reinforced Concrete, as 
this construction method still depends largely on wood 
to assemble the forms for structural parts.

As for the other generated types of waste, they 
were 16.92% in Structural Masonry works, and 12.46% 
in Reinforced Concrete works. There were no greater 
variations between the generation rates of each type 
and the construction methods.

The analysis of the generated waste types per 
construction method shows the prevalence of Rubb-
le - A-Class and Wood. Both materials are recyclables, 
which demonstrates the importance of giving priority 
to proper management of these wastes.

Figure 2 below lists generated wastes from the 
studied works per class, as set forth by Conama Re-
solution # 307/02, and provides a better view of their 
distribution.

FIGURA2
One can see that, from the generated waste, 

96.34% is recyclables (A and B-Class) for Structural 
Masonry and 96.44% for Reinforced Concrete. This de-
monstrates the high recycling potential of these mate-
rials that, however, is still little explored by construction 
works in Brazil.

FINAL CONSIDERATIONS
The analysis of a sample of 12 vertical residential 

buildings, being 8 constructed from Structural Masonry 
and 4 from Reinforced Concrete, shows a waste gene-
ration rate of 0.205 m³/m² for the first construction me-
thod, and 0.225 m³/m² for the second one. The overall 
average is 0.215 m³/m².

Results of the waste composition show that both 
construction methods have a 96-percent rate of re-
cyclable waste, with the prevalence of rubble (A-Class) 
and wood (B-Class), which states a high recycling po-
tential for civil construction waste.

The analysis concluded that Reinforced Concrete 
construction works produced 10% more waste than 
Structural Masonry works, with 10% less rubble and 
15% more wood.

For the next studies, we suggest the application of 
the same methodology in a wider sample, with the in-
clusion of construction works with other construction 
methods than the ones approached in this study.

SUPLEMENTO: CONEXÃO ACADEMIA/SCIENTIFIC SUPPLEMENT 
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CIDADES: 
CORES E FORMAS

ARTE/ART

Cities: colors and shapes

RODRIGO MAFRA

“As cidades estão mais medievais do que nunca.” O artista Rodrigo Mafra 
começou sua carreira aos 13 anos, como cartunista no jornal da cidade em 
que cresceu. Já expôs na Itália e hoje trabalha com animação e ilustração. 

Nesta entrevista, ele fala um pouco sobre sua relação com os centros urba-
nos e sua visão da gestão de resíduos nas grandes cidades
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ARTE/ART

RODRIGO MAFRA

ARES: Qual foi o estímulo para criar a 
coleção Cidades?

RODRIGO: Cidade é encantamento. 
É o lugar do encontro, das descobertas, 
das brincadeiras de crianças nos bairros; 
e sinto que isso acabou, e perdemos 
pros muros de condomínio, pras cercas 
elétricas... Só faltam os fossos com jaca-
rés! As cidades estão mais medievais do 
que nunca. Nasci no interior de São Pau-
lo, brincando na rua, mas trabalho em 
Brasília desde 1995, e isso foi decisivo 
na minha percepção da estética da ci-
dade. Brasília foi uma cidade planejada, 
mas que com o crescimento populacio-
nal começou a sofrer com alguns ser-
viços, como a coleta de lixo. Em 2005, 
apresentei um trabalho sobre os carro-
ceiros de Brasília, lançado na França e 
na Bienal de Design de 2008. Trabalhei 
o próprio desenho com aquilo que seria 
o “lixo” do meu trabalho, aquelas pe-
ças que a gente descarta quando está 
editando uma imagem, arestas, refugos. 
Trabalhei muito com repetição, padrões, 
composição de formas simples, que na 
verdade formam muito da estética de 

“Cities have never been so medieval”. Artist 
Rodrigo Mafra was 13 years old when he began 
his career as a cartoonist in the newspaper of his 
home city. He exposed his works in Italy, and to-
day he works with animation and illustration. Here 
he talks about his relationship with urban centers, 
and shares his view on waste management in large 
cities.

What stimulated you to create the CIDADES [Cities] 
collection?

A city is enchantment. It’s the place of encounter 
and discoveries and children playing in the neigh-
borhoods, and I feel this is gone, we lost it to condo 
walls and electric fences… just missing the moats 
and alligators! Cities have never been so medieval. 
I was born in the countryside of São Paulo, I played 
in the streets, but I have worked in Brasília since 
1995, and this was a key factor in my perceptions 
of the city’s aesthetics. Brasília was a planned city, 
but the population growth made it begin to suffer 
with some services, waste collection for example. 
In 2005, I exhibited a work about waste-collection 
carters in Brasília, which was launched in France 
and the 2008 Brazilian Design Biennial: I shaped my 
drawing with things that would be the “waste” of 
my work, things that I discard when I’m editing an 
image, edges, refuses. I worked much with repeti-
tion, with patterns, with simple-form composition. 
This, in fact, is much of Brasília’s aesthetics, Athos 
Bulcão, Bauhaus, modernism in general. So I be-
lieve that these cities were a continuation of this 
work of reflection that I always did about the space 
that surrounds me. The idea of module and repeti-
tion is still there. Perhaps this is a synonym of adap-
tation for me, something that harmonically fills the 
space in, while it makes us reflect about the space 
that remains. Cities have increased more and more, 
and blank spaces sometimes get missing.

 
And waste management is a big problem in the Bra-
zilian big urban centers... 

Talking about waste management and not link-
ing it to urban planning makes us distant from the 
base of the problem that recycling has become, 
and places us near the profit-by-profit concept. It is 

Brasília, Athos Bulcão, a Bauhaus, o 
modernismo em geral. Assim, acredi-
to que essas cidades foram uma con-
tinuação desse trabalho de reflexão 
que eu sempre tive sobre o espaço 
à minha volta. A ideia do módulo e 
da repetição continuam lá, que para 
mim talvez seja um sinônimo de adap-
tação, algo que vai preenchendo o 
espaço harmonicamente, ao mesmo 
tempo que faz refletir sobre o espaço 
que sobra. As cidades estão crescen-
do cada vez mais, e, às vezes, faltam 
espaços em branco.

ARES: E a gestão de resíduos é um 
grande problema nos maiores centros 
urbanos do Brasil... 

RODRIGO: Falar de gestão de resí-
duos sem vincular ao planejamento ur-
bano nos distancia da base do proble-
ma que virou a questão da reciclagem, 
aproximando-nos do lucro pelo lucro. É 
interessante que tratemos do assunto 
como um todo, buscando antes de tudo 
pensar no elemento humano. Sem pla-
nejamento não tem solução.
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"Falar de gestão 
de resíduos sem 
vincular ao 
planejamento 
urbano nos 
distancia da base 
do problema"

"Talking about waste management and not 
linking it to urban planning makes us distant 
from the base of the problem"

RODRIGO MAFRA

ARES: Você se sente melhor no cam-
po ou em ambientes urbanos? 

RODRIGO: Uma cidade bem planeja-
da traz a natureza junto com seu desen-
volvimento, sem disputa. Sinto-me bem 
no campo, mas, para mim, é fundamen-
tal contar com as facilidades que a cida-
de oferece.

ARES: Como você vê o papel do ar-
tista na conscientização de temas urgen-
tes, a exemplo da preservação do meio 
ambiente?

RODRIGO: A experiência do encanta-
mento que a arte proporciona tem um 
papel fundamental na conscientização 
sobre temas importantes, mas que isso 

advisable that we discuss the whole issue and think 
about the human element above all. There is no 
solution without planning.

Do you feel better in the country or urban environ-
ments? 

A well-planned city brings nature along with its 
development, without dispute. I feel good in the 
country, but having the benefits that a city can offer 
is essential for me.

How do you see the artist’s role to raise awareness 
on urgent matters, such as preservation of the envi-
ronment?

The experience of enchantment by means of art 
has a key role to raise awareness about important 
issues. But this must arise naturally, in a quest, with 
no opportunistic or marketing reasons.

Do you believe that every artist has (or should have) 
the mission of making people to reflect?

I believe that, willing it or not, every artist is an 
antenna, and he or she puts issues inherent to ev-
eryone in his or her work. And by being part of a 
minority since ever – although I believe that we all 
are artists – questions that involve everyone will be 
always present in honest artworks, from the view of 
each one’s motivation. The artwork’s life is linked to 
this, to this honesty. This is what I believe in.

Find out more in: www.rodmafra.com

surja naturalmente, numa busca, sem 
razões oportunistas ou mercadológicas.

ARES: Você acha que todo artista tem 
(ou deveria ter) a missão de despertar a 
reflexão nas pessoas?

RODRIGO: Independente de que-
rer ou não, acredito que todo artista é 
uma antena e acaba colocando na obra 
questões pertinentes a todos. Também 
por fazer parte de uma minoria desde 
sempre, apesar de acreditar que todos 
somos artistas, questões que envolvem 
todos sempre estarão presentes nas 
obras de arte honestas, do ponto de 
vista da motivação de cada um. A vida 
da obra está ligada a isso, a essa hones-
tidade, eu acredito.
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12º PRÊMIO FIESP 
DE CONSERVAÇÃO 
E REÚSO DE ÁGUA

FAÇA PARTE DESTA 
INICIATIVA!

Saiba mais em
www.fi esp.com.br/premioagua

Há mais de dez anos, a Fiesp fomenta a conscientização do setor 
industrial sobre a importância e a necessidade da implantação de boas 
práticas de conservação e reúso de água em seus processos. 

O Prêmio de Conservação e Reúso de Água é uma forma de divulgar as 
iniciativas da Indústria, dando destaque às empresas que investem na 
redução do consumo e do desperdício deste recurso.

As inscrições vão até 20 de janeiro de 2017 e englobam duas categorias: 
indústrias de micro/pequeno portes e de médio/grande portes. Participe!
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GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 
NAS ORGANIZAÇÕES: UM NOVO 
AGIR FRENTE À LÓGICA DAS 
COMPETÊNCIAS

O grande diferencial do livro é a 
apresentação de uma consistente base 
teórica do tema sustentabilidade aplica-
da às empresas. Além disso, ele apresen-
ta um caminho para sua aplicação prática 
por profissionais da área, sejam eles já 
atuantes no mercado de trabalho, sejam 
estudantes dos diversos níveis.

– LUCIANO MUNCK
Edição: 1ª
Ano: 2014

ESTANTE/SHELF

A CIDADE DO FUTURO SEM
POLUIÇÃO: VOCÊ FAZ PARTE DESTE 
PROJETO

A obra traz em seu bojo a identifi-
cação dos problemas ambientais no 
século 21. Mostra o caráter irreversível 
da degradação do meio ambiente sob 
diversas formas, tais como os resíduos 
sólidos, a contaminação dos solos, dos 
recursos hídricos e as novas modalida-
des de trabalho escravo, entre outros 
desafios na era do direito ambiental e 
do desenvolvimento sustentável.

– VÁRIOS AUTORES
Edição: 1ª 
Ano: 2015

RESÍDUOS SÓLIDOS – IMPACTOS, 
MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL

A obra orienta o leitor sobre o proble-
ma dos impactos ambientais gerados 
pelos resíduos sólidos e traz um breve 
histórico da questão ambiental no Bra-
sil. Também explica como classificar os 
resíduos de acordo com a ABNT, ensi-
na conceitos como o desenvolvimento 
sustentável e a ecoeficiência e trata dos 
aspectos legais, destacando a Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos.

– JOÃO ALBERTO ALVES AMORIM
Editora: Érica
Edição: 1ª 
Ano: 2014

INDICA
ARES
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ESTANTE/SHELF

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE NAS OR-
GANIZAÇÕES: UM NOVO AGIR FRENTE À 
LÓGICA DAS COMPETÊNCIAS [SUSTAIN-
ABILITY MANAGEMENT AT ORGANIZA-
TIONS: A NEW ACTION AGAINST THE LOG-
IC OF COMPETENCES]
This book has its greatest feature in the presen-
tation of a consistent theoretical basis on sus-
tainability applied to businesses. It also brings 
a roadmap for its practical application by pro-
fessionals in the sector, be them already in the 
labor market or students in different levels. 
Author: Luciano Munck
1st Edition
Year: 2014

A CIDADE DO FUTURO SEM POLUIÇÃO 
[THE ZERO POLLUTION CITY]
This work identifies the environmental pro-
blems of the 21st century. It shows the irrever-
sibility of environment degradation in different 
ways, such as solid waste, soil and water re-
source contamination, and the new modalities 
of slave labor, among other challenges in the 
era of Environmental Law and sustainable de-
velopment.
Author: Various
1st Edition
Year: 2015

RESÍDUOS SÓLIDOS - IMPACTOS, MANEJO 
E GESTÃO AMBIENTAL [SOLID WASTE – IM-
PACTS, HANDLING, ENVIRONMENT MAN-
AGEMENT]
This book guides the reader on environmental 
impacts created by solid waste and brings a 
brief history of the environment issue in Brazil. 
It also explains how to sort waste as per the 
ABNT rules; teaches concepts such as sustaina-
ble development and eco-efficiency; and deals 
with legal affairs, highlighting the National So-
lid Waste Policy.
Publisher: Érica
1st Edition
Year: 2014

GESTÃO DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNI-
COS - UMA ABORDAGEM PRÁTICA PARA A 
SUSTENTABILIDADE [WEEE MANAGEMENT 
– A PRACTICAL APPROACH TOWARDS SUS-
TAINABILITY] 
The book discuss technical, social, environ-
mental, health, occupational and economic 
aspects of the management of Waste Electrical 
and Electronic Equipment (WEEE) in Brazil, joi-
ning technical concepts and practical guidance 
on how to manage reverse logistics for this kind 
of waste. 
Marca Elsevier
1st Edition
Year: 2013

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL [SOLID WASTE 
MANAGEMENT IN CIVIL CONSTRUCTION]
The book talks about the classification and 
quantification of the waste, as well as collec-
tion, transport and disposal. It highlights the 
importance of management on source, reuse, 
recycling and environment-friendly disposal. It 
also presents the Brazilian legislation and the 
technical norms on the subject, as well as ex-
planation on how to prepare and organize a 
construction site in a proper way.
Published by: Oficina de Textos
1st Edition
Year: 2014

BEFORE THE FLOOD
In this documentary, actor Leonardo Di Caprio 
embraces the mission of witnessing climate 
change in different countries in a way never be-
fore seen. During three years, he travelled five 
continents and the Arctic to see these changes 
closely. He also talked with scientists, environ-
mentalists and global leaders such as U.S. Pre-
sident Barack Obama, UN Secretary- General 
Ban-Ki-Moon, business magnate Elon Musk, 
and Pope Francis.
Production Year: 2016
Directed by: Fisher Stevens

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

O livro aborda a classificação e a quantificação de 
resíduos, a coleta, o transporte e a destinação. Evi-
dencia a importância do gerenciamento na fonte, a 
reutilização, a reciclagem e o descarte ambientalmen-
te correto. Também apresenta a legislação brasileira 
e as normas técnicas referentes ao tema, assim como 
explicações sobre a preparação e a organização ade-
quadas de um canteiro de obras.

Marca: Oficina de Textos
1ª Edição
Ano: 2014

BEFORE THE FLOOD

Neste documentário, o ator Leonardo Di Caprio abra-
ça a missão de testemunhar as mudanças climáticas 
em diversos países e de uma forma nunca vista antes. 
Durante três anos, ele viajou por cinco continentes e 
pelo Ártico, para ver de perto essas mudanças. Con-
versou com cientistas, ambientalistas e líderes globais, 
entre eles, o presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama; o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon; o 
empresário Elon Musk; e o papa, Francisco.

Direção: FISHER STEVENS
Ano de Produção: 2016

GESTÃO DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 
– UMA ABORDAGEM PRÁTICA PARA A 
SUSTENTABILIDADE

O livro discute os aspectos técnicos, sociais, am-
bientais, salutares, ocupacionais e econômicos da 
gestão dos resíduos de equipamentos eletroeletrôni-
cos (Reee) no país, aliando os conceitos técnicos às 
orientações práticas de como gerir a logística reversa 
desses resíduos.

Marca: Elsevier
Edição: 1ª
Ano: 2013



2ª Feira de Serviços e  Tecnologias para Gestão 
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Negócios em Sintonia com o Meio Ambiente
A BW EXPO é o evento que reúne as empresas e profissionais que oferecem soluções para a gestão sustentável dos recursos 
naturais, gerando sinergias, parcerias e negócios que visam preservar e melhorar a nossa qualidade de vida e o meio ambiente.

A BW EXPO, dessa forma, assume um compromisso com o futuro do nosso planeta, por meio da criação de uma rede 
lucrativa e sustentável, capaz de oferecer as melhores tecnologias e inovações para um mercado de desafios crescentes.

Realização: Local:Patrocínio:Co-Realização:

Informações e reservas de área:
11 4304-5255 | sobratema@sobratema.org.br

www.bwexpo.com.br



Nossos produtos:

Gestão de Resíduos Orgânicos: 
Destinação, Tratamento e Compostagem.

A Ecomark oferece a finalidade adequada para os resíduos orgânicos de 
origem animal, vegetal ou industrial, Classe IIA. Nossas soluções buscam 

harmonizar recursos e benefícios fundamentados no cumprimento de todas 
as Leis Ambientais e Agrícolas envolvidas nas diferentes etapas de sua 
atuação, minimizando os impactos ambientais e diminuindo os custos.

SUSTENTARK® é uma terra 
enriquecida com matéria 
orgânica indicada para 
plantas ornamentais, 
gramados e frutíferas, no 
plantio e manutenção, tanto 
em vasos e floreiras, como 
para enriquecimento do solo 
e formação de novos 
jardins, hortas e pomares.

SUSTENTA® é um 
fertilizante orgânico 
desenvolvido para atuar 
no plantio e manutenção 
das plantas como fonte de 
nutrientes, além de 
proporcionar uma melhora 
nas características físicas 
e químicas dos solos.


