
 

 

  

 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
 Como transformar lixo em dinheiro  

 
18 de março de 2014 

CENTRO EMPRESARIAL RIO – BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO 
Rio de Janeiro – RJ

 
 APRESENTAÇÃO 

 
A reciclagem movimenta hoje, no Brasil, cerca de R$ 12 bilhões. Mas o País ainda deixa de ganhar por ano R$ 8 bilhões 
por não reciclar tudo que é possível, segundo estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas (IPEA). 
Somente a cidade de São Paulo produz mais de 12.000 toneladas de lixo por dia. Com este lixo, em uma semana dá 
para encher um estádio para 80.000 pessoas. 
 
No Rio de Janeiro, a quantidade de lixo produzida chega a 1,2 milhão tonelada por ano. Esse número representa apenas 
o que é recolhido nas ruas, nas praias e nas lagoas. Se somar com o que vem das casas, esse dado chega a nove 
toneladas por dia. Desse total de lixo recolhido, apenas três por cento é reciclado. 
 
O lixo é uma fonte de riquezas. As indústrias de reciclagem produzem papéis, folhas de alumínio, lâminas de borracha, 
fibras e energia elétrica, gerada com a combustão.  
 
Em 2012, das 64 milhões de toneladas de resíduos gerados, 24 milhões seguiram para destinos inadequados. Isso 
equivale a 168 estádios do Maracanã lotados de lixo, segundo estudo da Abrelpe. 
 
Atualmente, apenas 1,4% dos resíduos sólidos é reciclado no país. E ainda assim, a reciclagem desempenha um papel 
importante na economia como geradora de empregos.  
 
O esforço para aumentar os índices de coleta seletiva e reciclagem, a partir do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), deixou de ser um problema do governo. Passou a ser responsabilidade compartilhada entre estados, 
municípios, empresas e sociedade. Muitas cidades ainda têm pouca ou quase nenhuma infraestrutura para implementar 
o patamar necessário de reciclagem no país, mas terão de se estruturar. E a chave para isso é separar os resíduos, 
buscar modelos e soluções eficientes para promover a coleta seletiva. 
 
Dentro dessa visão, é preciso buscar e difundir as experiências já implementadas em várias cidades brasileiras, estados, 
empresas privadas e ONGs. As boas práticas existem e precisam ser divulgadas, debatidas e multiplicadas. Em 2014, 
quando realizaremos a Copa do Mundo no Brasil, a questão da gestão integrada dos resíduos deveria estar 
equacionada, com o fim dos lixões, mas essa meta parece cada dia mais diante de ser cumprida. Mas podemos avançar. 
 
O momento é oportuno para o debate. O workshop “Gestão Integrada de Resíduos Sólidos” tem este objetivo: discutir e 
buscar modelos, soluções, “cases” e experiências que possam ser difundidas por todo o País, de forma séria e criativa, 
apontar fontes de recursos, tecnologias e mecanismos destinados a buscar a capacitação dos gestores públicos, 
privados e de empreendedores que possam explorar essa verdadeira riqueza que é o lixo, com o engajamento da 
sociedade na busca de modelos eficientes de coleta seletiva e reciclagem. 
 

 

 QUEM DEVE PARTICIPAR? 
 
Segmentação: 
Workshop destinado às áreas da Construção Civil, Meio Ambiente, gestores públicos e privados de Saneamento, 
Universidades, ONGs, empresas privadas e governo (prefeituras, governos estadual e federal).  



 
Público-Alvo: 
Engenheiros, arquitetos, empreiteiros, administradores, consultores, prefeitos, gestores públicos e técnicos do setor de 
resíduos, executivos do Governo (federal, estaduais e municipais), Ministérios, associações de classe, empresários, 
prestadores de serviços e universidades (públicas e privadas), ONGs e Ministério Público, empresas de engenharia, 
gestão de resíduos e construção, empresas de reciclagem, logística reversa etc.. 
 

 INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Data: 18 de março de 2014 

Local: Centro Empresarial Rio - Pavimento de Convenções 

Praia de Botafogo, 228 - 2º ANDAR – Botafogo - Rio de Janeiro – RJ  
Metodologia: A programação do workshop será apresentada através de palestras e painéis. 
 
Número de participantes: 200 vagas. 
 
 

 INSCRIÇÕES ABERTAS 

 
 

TABELA DE INSCRIÇÃO 
 

PERÍODO VALORES 
11/12/2013 à 14/02/2014 R$ 150,00 

15/02/2014 à 
18/03/2014 

        R$  200,00 

 
ONGs e Estudantes tem 50% de desconto na taxa de inscrição  

 
 

Aproveite e garanta a sua participação! Vagas limitadas! 
 

 
**** COMO SE INSCREVER?  **** 

 

 Solicite o formulário de inscrição pelo e-mail: inscricao@planejabrasil.com.br ou ligue para o Atendimento ao 
Participante: (21) 2262-9401/ 2244-6211. 

 
Formas de pagamento: 
- Boleto bancário  
- Depósito bancário  
 
Observações gerais: 
 
- É obrigatório o envio do comprovante de pagamento para o e-mail: inscricao@planejabrasil.com.br  (regra válida para 
ambas as formas de pagamento).  
 
- Regras para cancelamento de inscrição: 
* Em caso de desistência o participante deverá cancelar a sua inscrição no prazo de 3 (três) dias úteis antes da 
realização do  evento. O não cancelamento implicará no pagamento integral da taxa de inscrição. 
** A organização irá reter 20% do valor da inscrição referente a taxa administrativa em decorrência ao cancelamento. 
 
- A organização se reserva no direito de alterar a programação sem aviso prévio, de forma a garantir um conteúdo de 
qualidade e interesse ao público presente. 

mailto:inscricao@planejabrasil.com.br
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AGENDA - 18 de março                                                     *palestrantes e empresas em processo de confirmação. 

08:30 ÀS 09:00  CREDENCIMENTO 

HORÁRIO TEMAS CONVIDADOS  

 
 
09:00 
10:00 

 
PAINEL DE ABERTURA 
 
O POTENCIAL DE 
NEGÓCIOS DO LIXO 

 
 
Izabella Mônica Vieira Teixeira, Ministra de Estado do Ministério de Meio 
Ambiente* 
Victor Bicca Neto, Presidente do Compromisso Empresarial para Reciclagem 
(CEMPRE)* 
Auri Marçon, presidente da Associação Brasileira da Indústria do PET 
(Abipet)* 
Paulo Teixeira, diretor da Associação Brasileira da Indústria do Plástico 
(Abiplast)* 
Luciana Pellegrino, diretora da Associação Brasileira de Embalagem* 

 
10:00 
11:30  

 
MESA REDONDA 
 
TRANSFORMANDO 
LIXO EM DINHEIRO E 
EMPREGO 

 
Helcio da Silva Maia Filho, Presidente da ASSAERJ (CONFIRMADO) 
Edson Freitas, Presidente da ABREPET (CONFIRMADO) 
Gabriela Otero, Coordenadora Técnica da ABRELP (CONFIRMADO) 
Luis Augusto Carneiro Azevedo, Gerente de Meio Ambiente da FIRJAN* 
Maria do Carmo Barbosa de Oliveira, Presidente da CoopQuitungo* 

 
 
11:30 
12:30 

 
 PALESTRA 
COLETA SELETIVA DE 
LIXO – RIO AVANÇA 
COM A I CONFERENCIA 
DE MEIO AMBIENTE 

 
Cláudia Fróes Ferreira,Coordenadora de Resíduos Sólidos da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (CONFIRMADO) 
 

12:30 
14:00 

 
                                                     INTERVALO PARA ALMOÇO 

 
 

14:00 
15:00 

 
 
CASES 
MODELOS DE 
REDUÇÃO, 
REAPROVEITAMENTO E 
RECICLAGEM 
 

Representante da BTK Brasil (CONFIRMADO) 

Cases de Empresa 3 

Cases de Empresa 4 
 
 

15:00 
15:30 
 

 
PALESTRA 
A RIQUEZA DO LIXO –  
COMO SER UM 
EMPREENDEDOR 

 
 
Dolores Lustosa da Gerência de Soluções e Inovação do SEBRAE 
(CONFIRMADO) 

 

15:30 
16:00 

 
PALESTRA 
RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO – 
POTENCIAL 
ECONÔMICO 

 
 
Representante da ASSAERJ (CONFIRMADO) 

16:00 
16:30 

PALESTRA 
VIABILIDADE TÉCNICA 
E ECONÔMICA DO 
MODELO DE LOGÍSTICA 
REVERSA 

Bernard Appy, Diretor de Polítcas Públicas e Tributação da LCA 
Consultores* 

 

16:30 
17:00 
 

 
CASE 
 
MODELO DE GESTÃO 
INTEGRADA DE 
RESÍDUOS –MELHORES  
PRÁTICAS EM COLETA 

 
 

Prefeituras - Melhores Práticas* 



SELETIVA E 
RECICLAGEM 

 

17:00 
18:00 
 

 
PAINEL 
 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  

Fiscalização e Educação – Rio dá um passo à frente 
Marcelo Leal, Diretor da Comlurb*  

Modelo Curitiba – Limpeza de praias, educação e reciclagem 
Roberto Façanha – Ecocity Soluções Ambientais* 

Modelo Cabo Frio – Praia do Peró 
Fábio Aquino – Amigos do Peró* 

Reciclagem das embalagens longa vida – Recicoleta 
Paulo Ribeiro – Consultor Tetra Pak (CONFIRMADO) 

 

                                                                         PATROCÍNIO 

 
 

                                                                         APOIO DE REALIZAÇÃO 
 

            
 

                                                                                     REALIZAÇÃO 
 

                                                            
 


