
ISWA Main Sponsors:
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2003 = 75% da pop. / 2015 = 82% da pop.



4



5

2011 = 7 bi hab. = 1,3 bi/ton RSU

2050 = 10 bi hab. = 4 bi/ton RSU

• Meio Ambiente / 

Sustentabilidade =

SOBREVIVÊNCIA

População + Desenvolvimento = + RESÍDUOS
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Recursos 

Naturais
Manufatura

Consumo / 

Uso

Descarte

Fim de 

vida 

(rejeito)

Como é hoje?
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Como deve ser ?



Conceitos de Economia Circular
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Minimizar as ineficiências e maximizar as oportunidades
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Fundação Ellen MacArthur
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Nova Institute - Alemanha
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Até a ISWA se posicionou....

Energy Recovery

http://www.iswa.org/iswa/iswa-groups/task-forces
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Até a ISWA se posicionou....
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Algumas complexidades que precisamos enfrentar:

• Commodities

• Energia

• Demografia

• Tecnologias

E algumas oportunidades....
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Mas 70% do mundo ainda segue o mesmo modelo…..

70% de todos os resíduos não são reciclados ou tem destinação inadequada

40% do que é gerado não é sequer coletado

Reciclagem ainda é assunto para os muito ricos ou para os muito pobres.



Uma perspectiva global - OECD
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Meta UE 2020

Falta de dados

Baixa reciclagem



1. Economia Circular e Bioeconomia

2. Mudanças Climáticas e SLCPs

3. Gestão de Recursos e Design de Produtos

4. Decoração Urbana

5. Fertilização do solo e Agricultura

6. Produção de Energia e Segurança energética

7. Criação de emprego e renda: integração do setor informal

8. Atração de investimentos

9. Comunicação e Marketing

10. Gestão de dados e informações
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Gestão Sustentável de resíduos agora é .…
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Mas esse assunto já foi tão simples....



O que se pretende com o

modelo de Economia Circular?
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• Mudança de padrão de produção, 

consumo e descarte

• Um modelo econômico baseado 

no ganha-ganha

• Economia de bilhões para a 

indústria.

• Criação de centenas de milhares 

de empregos (580.000 na UE)

• Redução das emissões de 

carbono e outros gases de efeito 

estufa.
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Precisamos fazer alguns esclarecimentos:

• Economia Circular não é um conceito novo – já existe no

ambiente industrial há algumas décadas: vidro, metais,

papel/papelão....

• A aplicação dos conceitos de Economia Circular busca:

• Segurança da cadeia de suprimentos

• Redução da volatilidade de preços

• Redução da exposição e riscos de qualidade

• Redução de consumo de água e energia, e das emissões

• Criação de um ambiente de consumo socialmente 

responsável para os clientes

• O desafio para a grande maioria das indústrias está em tornar a

Economia Circular uma forma sistemática de garantir

recebimento de matéria-prima secundária no longo prazo



Quais são as barreiras para alcançarmos esses 

objetivos?

1. FINANCIAMENTO DA INDÚSTRIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS

2. REGULAÇÃO PARA DAR SUPORTE AOS SISTEMAS DE GESTÃO DE 

MATERIAIS E RECURSOS

3. ESTABELECIMENTO DE MERCADOS DE COMMODITIES E MATÉRIAS-

PRIMAS SECUNDÁRIAS

4. SERVIÇOS DE DADOS E INFORMAÇÕES

5. DEFINIÇÃO DE NOVAS EXPERIÊNCIAS DE DESIGN E PRODUÇÃO E 

DE UMA NOVA MENTALIDADE DE CONSUMO

6. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL JUNTO AOS MERCADOS GLOBAIS –

COMPORTAMENTOS HARMÔNICOS
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E as barreiras desconhecidas?

Mercado de Energia e Tendências Futuras?
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Novos Materiais?

Internet das Coisas?

Mudança de comportamento social?

Ambiente Político e Regulatório?
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Preço do Petróleo 2000 - 2015
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Preço do Gás Natural 2000 - 2015



Preço do Minério de Ferro 2009-2015



E as reservas de cobre conhecidas 

estarão esgotadas em 30 anos...
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A inflação dos alimentos cresce 

em média 2,6% por ano desde 1975
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Seremos 10 bilhões de habitantes em 2050
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Conclusões
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Conclusões

Fonte: Global Footprint Network

O esgotamento da Terra acontece quando a demanda anual

da humanidade por recursos e serviços excede o quanto

os ecossitemas do planeta podem repor no período de um

ano. A cada ano é calculada uma data em que a extração e

o consumo de recursos naturais superou a capacidade de

reposição da Terra :

1993 = 21/outubro

2003 = 22/setembro

2013 = 20/agosto

2015 = 13/agosto



33

New Scientist magazine, 23 May 2007
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Conclusões



Conclusões

O Planeta tem desempenhado um ótimo trabalho fornecendo
alimentos, energia, matéria-prima, água, metais preciosos etc a
toda uma população que não para de crescer nos últimos
séculos.

O crescimento populacional de 1974 a 2012 foi de 3 bilhões de
pessoas. O preço dos produtos e energia não aumentou de
forma proporcional

As cidades cresceram, o consumo aumentou e a pobreza
diminuiu no mesmo período.
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Conclusões ???

O que tem levado à redução nos preços dos materiais mesmo
num cenário de escassez?

Será que estamos enfrentando uma nova realidade? Ou seria
só uma pausa até a próxima explosão de preços?

Estamos no momento de desenvolver um novo caso de estudo
para a indústrias? Como aumentar a eficiência? Como mudar a
dependência de certas matérias-primas?

Como construir um modelo sustentável de recuperação e
reciclagem em um cenário de preços voláteis e com tendência
negativa?
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Reflexões....

1. As mudanças tecnológicas tem sido muito rápidas

2. Os modelos atuais de gestão de resíduos estão se 

tornando obsoletos na mesma velocidade

3. Novos materiais não tem sido ainda considerados pelas 

indústrias (de produção e de gestão de resíduos)

4. É preciso alinhar o diálogo entre o processo de 

produção, desmontagem, recuperação e destinação de 

materiais

5. Precisamos estar alinhados com as tendências globais 

se quisermos sobreviver no médio prazo.
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Reflexões....
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Reflexões....
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Reflexões....
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Reflexões....
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Reflexões....
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Reflexões....
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Reflexões....
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Reflexões....
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Reflexões....
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Reflexões....
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Reflexões....
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Tic Tac Tic Tac ….
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Muito Obrigado!
Carlos R V Silva Filho

www.iswa.org

www.abrelpe.org.br


