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RESUMO

Este trabalho trata dos modelos de gestão de resíduos sólidos no Brasil, que tem que 
lidar com a crescente quantidade de resíduos sólidos, e que se for mantido o modelo 
tradicional – linear – de gestão destes resíduos, os problemas ambientais e de saúde 
pública se agravarão. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é propor um núcleo 
de pesquisa sobre resíduos sólidos promotor de um processo de conscientização 
da necessidade da economia circular no que diz respeito à gestão desses resíduos. 
Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas, visita à área de 
projeto, a laboratórios e a uma startup. A principal conclusão é que o modelo linear 
de gestão de resíduos sólidos ainda é predominante no país, porém, ultimamente 
vêm crescendo medidas do governo e de empresas que têm voltado suas ações para 
a economia circular, levando em consideração a importância da sustentabilidade 
para a humanidade, e que portanto a proposta pode trazer contribuições para esse 
processo.

Palavras chave: Resíduos Sólidos. Economia circular. Modelo linear. Gestão. Susten-
tabilidade. Conscientização ambiental.
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1. Introdução

 A questão dos resíduos está presente na humanidade desde o primeiro resí-
duo gerado pelo Homem, há muito tempo. Conforme os Homens foram se agrupan-
do em sociedades, essas quantidades de resíduos foram crescendo e foi necessário 
que se pensasse em novos destinos para eles. Com a revolução industrial, a quanti-
dade de materiais produzidos cresceu muito, e proporcionalmente a quantidade de 
resíduos também aumentou, ocasionando problemas ambientais e sociais que são 
percebidos atualmente (EIGENHEER, 2009).
 Essa produção incessante de resíduos ao longo dos anos tem causado diver-
sos impactos ambientais, o que vem gerando discussões sobre a sustentabilidade, e 
como empregá-la nos dias atuais. 
 Neste contexto, o tema deste trabalho é sobre os métodos de gestão de 
resíduos sólidos (RS) no Brasil, analisando o modelo atual predominante – linear – e 
o modelo circular, ideal para uma economia geradora de menos resíduos. 
 Assim sendo, o objetivo deste trabalho é propor um núcleo de pesquisa so-
bre resíduos sólidos promotor de um processo de conscientização da necessidade 
da economia circular no que diz respeito à gestão desses resíduos. Este núcleo é 
constituído por um instituto de pesquisas de resíduo sólido, um edifício de startups 
e um espaço de conscientização sobre os resíduos sólidos.
 No Brasil, a abordagem da economia circular, base do projeto, ainda é in-
sipiente, fato observado nas análises de dados sobre a gestão de resíduos sólidos. 
Portanto, o tema é relevante e poderá contribuir com a adoção deste modelo em 
outros projetos. 
 A metodologia utilizada foi pesquisas bibliográficas e visitas técnicas. As 
pesquisas bibliográficas envolveram livros, artigos científicos, dissertações e teses. 
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Sendo os principais autores: Alberto Tenório (2004), Diego Iritani (2017), Emílio Ei-
genheer (2009) e Verônica Polzer (2012 e 2017).
 Já as visitas técnicas consistiram em: visita ao terreno de projeto, visita a 
dois laboratórios (Larex e Mackgraph) e à startup Boomera.
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2. Os Resíduos Sólidos e a humanidade: 
como o Homem lida com eles desde os primórdios da 
humanidade 

 O lixo tem sido pauta cada vez mais recorrente nas mídias e assunto tratado 
pelos governos devido à crescente quantidade produzida e pelos impactos ambien-
tais e sociais que ele acarreta. 
 Apesar de o lixo ser uma questão mais debatida hoje em dia do que antiga-
mente, desde os primórdios da humanidade o homem tinha dificuldade em conviver 
com esses resíduos. Procurava-se dar algum destino para eles longe dos locais de 
convivência entre os homens (EIGENHEER, 2009). 
 As primeiras comunidades humanas da pré-história, que eram formadas por 
nômades, por se deslocarem constantemente, não precisavam lidar com as conse-
quências dos seus resíduos, uma vez que eles os deixavam por onde passavam.
 O problema dos dejetos começa quando as sociedades deixam de ser nôma-
des e se fixam no território, por volta de 4.000 a.C. Nesse período, o Homem desen-
volveu ferramentas para a agricultura, que possibilitou que ele se fixasse em peque-
nas aldeias. Com essa instalação do Homem em determinados locais, os resíduos 
que antes eram deixados por onde passava se tornaram um problema, uma vez que 
se deixados no local onde ele estava vivendo, apareciam odores desagradáveis. A 
solução encontrada foi levar estes resíduos para longe do convívio da comunidade. 
Porém, ao mesmo tempo em que estes dejetos eram rejeitados, percebia-se que no 
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local em que estes resíduos orgânicos eram jogados, a agricultura era potencializada 
(EIGENHEER, 2009). “Com isso, já em tempos remotos, temos o início de uma dua-
lidade que vai acompanhar o lixo e os dejetos: o necessário afastamento, e mesmo 
receio e rejeição, de um lado, e aceitação por sua utilidade, de outro” (EIGENHEER, 
2009, p.17).

2.1 Civilizações da Antiguidade 
 O crescimento das civilizações, como por exemplo os Gregos e Romanos, 
fez com que as sociedades tivessem que desenvolver técnicas para cuidar dos seus 
dejetos. 

Em qualquer época, inúmeros fatores exercem influência sobre as característi-
cas do lixo produzido e sobre a forma como se lida com eles: posição geográfi-
ca, clima, disponibilidade de água, tipo de solo, modo de produção, distribui-
ção de riquezas, religião e concepção de vida e morte (EIGENHEER, 2009, p. 25). 

Gregos
 Relatos históricos mostram que os gregos se preocupavam com a destina-
ção dos resíduos gerados por eles, como relata Eigenheer:

A cidade de Atenas chegou a possuir uma “polícia de rua” – os cincos chamados Asty-
nonen, que cuidavam das posturas da cidade (normas e alinhamento das construções, 
abastecimento de água e limpeza pública). A eles estavam subordinados os Koprologen, 
limpadores de rua e coletores de excrementos, que atuavam mais nas ruas principais, 
ficando as demais sujas e mal cuidadas. Os Kropologen deviam levar os dejetos a uma 
distância de pelo menos 1920m (10 estados), fora dos muros da cidade (EIGENHEER, 
2009, p.31).

Romanos
  Com o crescimento do Império Romano, o número de habitantes da cidade 
de Roma chegou a 1 milhão, tornando essencial uma infraestrutura capaz de tratar 
do destino final dos dejetos produzidos pela sociedade.  

Imagem 1: Cloaca máxima de Roma desembocando no rio Tibre

Fonte: EIGENHEER, 2009.
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  Um exemplo de infraestrutura que os romanos criaram e existe até hoje é 
parte da Cloaca Máxima, construída no século III a.C. A cloaca máxima era um sis-
tema de esgoto utilizado para remover os dejetos de Roma, despejando-os no rio 
Tibre.
 Apesar de apresentar avanços nesse quesito de limpeza urbana, diversos 
locais de Roma não apresentavam sistemas de destinação de resíduos, de modo que 
ainda era muito comum as pessoas se desfazerem dos seus dejetos pessoais jogan-
do-os pelas janelas, diretamente nas ruas.

2.2 Idade Média
  Com a decadência do Império Romano, muitas de suas conquistas sanitárias 
também declinaram, de modo que diversas consequências da falta de limpeza urba-
na, como epidemias, ocorressem nesse período.
 De acordo com Sennet (1999 apud EIGENHEER, 2009), grande parte das 
ruas e passagens eram extremamente estreitas, contribuindo para a insalubrida-
de. Somado a essa desorganização do desenho urbano, os espaços internos eram 
coabitados com animais e um grande número de pessoas vivendo em um mesmo 
cômodo, acarretando na proliferação de doenças.
 Foi em meados do século XIV que o período da Idade Média teve avanços 
no que diz respeito à destinação dos dejetos, com ações voltadas à limpeza urbana 
que melhoraram a qualidade de vida das pessoas na época. Um exemplo foi o cal-
çamento das ruas e praças principais, que possibilitou um melhor fluxo de carroças 
e consequentemente a utilização delas na coleta de resíduos pela cidade, asseme-
lhando este sistema ao atual, de coleta realizado por caminhões que fazem algumas 
paradas nas ruas. 

2.3 Revolução Industrial
 A Revolução Industrial na segunda metade do século XIX acarretou gran-
de quantidade de resíduos gerados e graves implicações habitacionais e sanitárias. 
Deste modo, foram necessárias medidas para amenizar a situação degradante dos 

Imagem 2: Gravura de despejo de dejetos em 1489

Fonte: EIGENHEER, 2009.
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bairros operários e das pestes que se alastravam. Assim, as tradicionais concepções 
de tratamento de resíduos sólidos foram aos poucos sendo aprimoradas. A fogueira, 
por exemplo, inspirou os incineradores, a exemplo do incinerador de Hamburgo, 
construído em 1895. Já o tradicional reaproveitamento dos resíduos feito pelos cata-
dores inspirou o modelo das usinas de triagem, como a de Bucarest, construída em 
1895. 
 Apesar das inovações, a questão da destinação final continuou precária até 
a segunda metade do século XX na Europa, uma vez que quase sempre o destino dos 
resíduos eram o mar, os rios e as áreas limítrofes (EIGENHEER, 2009).

Imagem 3: Unidade de incineração de Hamburgo em 1895

Fonte: EIGENHEER, 2009.
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3. Classificação e métodos de gestão dos resíduos sóli-
dos urbanos 

3.1 Classificação dos resíduos sólidos urbanos
 Com o crescimento da quantidade e diversidade dos resíduos sólidos ur-
banos, classificá-los tornou-se muito importante para melhor compreensão do seu 
processo de gestão. Em uma cidade, os resíduos sólidos urbanos (RSU) são geridos 
nas seguintes etapas: coleta, armazenamento e destino final. Esses três estágios são 
essenciais para garantir a manutenção da saúde pública. Assim, pode-se garantir 
que os RSU não sejam descartados de forma irresponsável que prejudique o meio 
ambiente e a população. (POLZER, 2012)
 Para que a coleta seja feita de modo apropriado, é importante distinguir o 
tipo de resíduo sólido. Segundo Polzer (2012), de acordo com a CEMPRE (Compro-
misso Empresarial para Reciclagem), os RSU podem ser classificados pelas seguintes 
formas:

1) pela origem: urbanos, industriais, hospitalar e outros estabelecimentos relaciona-
dos à saúde, agrícolas, portos e aeroportos;
2) pela periculosidade: perigosos , inertes  e não inertes (classificação também da 
ABNT NBR 10004);
3) pela natureza: seco ou úmido;

4) pela composição química: orgânico e inorgânico.
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 A classificação apresentada a seguir foi baseada no critério da origem do 
RSU, e a partir da sua identificação é apresentado o responsável pela sua coleta. 

Resíduos Urbanos 
 Dentro dessa categoria incluem-se os resíduos domiciliares, comercias e de 
serviços provenientes da limpeza pública urbana. Basicamente estes resíduos são 
compostos de uma parte orgânica, uma indiferenciável e uma reciclável. No municí-
pio de São Paulo, é responsabilidade da limpeza pública recolher os resíduos indife-
renciáveis e destiná-los aos aterros sanitários. Já a coleta seletiva acontece em outro 
horário e os resíduos separados previamente pelos moradores são encaminhados 
aos centros de triagem da cidade.
 Quando os resíduos comerciais excedem a quantia de 50kg/dia, eles se tor-
nam encargo do próprio estabelecimento dar um destino a eles, contratando uma 
empresa particular para realizar a coleta. (POLZER, 2012)
 
Resíduos Industriais
 São os resíduos gerados em indústrias, sendo responsabilidade das empre-
sas geradoras manejarem seu destino. Em regiões mais industrializadas, estes resí-
duos chegam a representar de 65% a 75% do total de resíduos gerados. (TENÓRIO, 
2004)

Entulhos
 Correspondem aos resíduos provenientes da construção civil: “demolições, 
restos de obras, solos de escavações e materiais afins” (TENÓRIO, 2004, p. 160). 
Assim como os resíduos urbanos, a prefeitura é a responsável pela sua destinação 
quando em pequenas quantidades.

 1 Resíduos perigosos são aqueles que apresentam riscos ao meio ambiente e à saúde pública, exigindo tratamen-
to e disposição especiais em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, entre 
outras.
2 Resíduos inertes possuem as características de não se decomporem e de não sofrerem alterações significativas 
da sua composição com o passar do tempo. Exemplos: entulhos de demolição, pedras, areia,  borracha, entre 
outros.
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Resíduos de Serviços de Saúde
 Constituem-se de resíduos procedentes de “hospitais, clínicas médicas e 
veterinárias, laboratórios de análises clínicas, farmácias, centros de saúde, consul-
tórios odontológicos, entre outros” (TENÓRIO, 2004, p. 160). Nesses casos, são os 
próprios estabelecimentos geradores dos resíduos os responsáveis pelo seu geren-
ciamento.
 Grande parte dos resíduos hospitalares são destinados à incineração ou ou-
tro tipo de descontaminação, mas existem os resíduos como copos descartáveis, 
embalagens de soro, frascos que podem ser encaminhados à reciclagem (POLZER, 
2012).

Resíduos de Portos, Aeroportos, Terminais Rodoviários e Ferroviários
 Constituem-se dos “resíduos sépticos que podem conter organismos pato-
gênicos como materiais de higiene e de asseio pessoal e restos de comida” (TENÓ-
RIO, 2004, p. 160). O responsável pelo gerenciamento destes resíduos é o gerador 
deles.

Resíduos Radioativos
 Constituem-se dos resíduos provenientes de combustíveis nucleares e de 
equipamentos que usam elementos radioativos. A responsável pela destinação des-
se tipo de resíduo é a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEM) (TENÓRIO, 
2004).

Resíduos Agrícolas
 Trata-se dos resíduos das atividades da agricultura e da pecuária, a exemplo 
das embalagens de adubo, restos de colheita e esterco animal. Estes resíduos são de 
responsabilidade do gerador dar um destino a estes resíduos (TENÓRIO, 2004).

3.2 Métodos de gestão dos resíduos sólidos
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 Como explicado anteriormente, o gerenciamento integrado de RSU engloba 
as seguintes fases: coleta, armazenamento e destino final. Essas etapas podem ser 
melhor explicadas na imagem 5, que mostra o trajeto percorrido pelo RSU. 
 Depois de coletado, o RSU pode ou não ser levado a uma estação de trans-
bordo, onde é feita uma triagem baseada no tipo do RSU, e que dependendo da sua 
classificação, é encaminhado a um destino final mais propício. 

 A seguir são explicadas as diferentes etapas do ciclo do RSU:
Coleta
 Consiste na primeira etapa do gerenciamento dos resíduos, sendo feita por 
caminhões que circundam pelos bairros. A responsabilidade pela coleta geralmente 
é da prefeitura, com exceção de quando o peso supera 50kg/dia ou 100L/dia, se 
tornando encargo do gerador dar um destino ao RS (TENÓRIO, 2004).

Estação de Transbordo
 Seu objetivo é armazenar resíduos temporariamente para que sejam trans-
feridos para caminhões maiores e então levados a seus destinos finais. São impor-
tantes no caso de municípios de tamanho médio ou grande, ou quando o destino 
dos resíduos é distante. Nessas estações podem ser feitos procedimentos como a 
redução de tamanho e de volume (TENÓRIO, 2004).

Aterro Sanitário
 É o processo mais utilizado no mundo, principalmente por possuir um baixo 
custo. Ele consiste na disposição dos RS no solo, mas diferentemente dos lixões, não 
causa impactos ambientais se estiver dentro das normas existentes. 
 É importante salientar a diferença entre aterros e lixões/vazadouros, uma 
vez que esses últimos são locais onde se abandona o lixo sem nenhuma preparação 
do terreno. Essa falta de tratamento prévio consiste em um risco à saúde pública, 
de modo que o solo fica contaminado, podendo degradar também o lençol freáti-
co. O lixão pode ser transformado em aterro controlado, que é uma área que não 

Imagem 4: Fluxograma dos resíduos sólidos urbanos

Fonte: POLZER, 2011.
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apresenta todas as condições para se tornar um aterro sanitário, uma vez que possui 
falhas na impermeabilização, e no sistema de dispersão de gases (POLZER, 2011). 
 Além do preço baixo, outra vantagem dos aterros sanitários é que eles não 
ficam sujeitos a interrupções no funcionamento por alguma falha, diferentemente 
dos incineradores e usinas de compostagem, que necessitam de grandes maqui-
nários para funcionarem. Já suas desvantagens são: a perda de matéria prima e de 
energia contida nos resíduos, desvalorização da região ao redor do aterro e caso ele 
não esteja funcionando de acordo com as normas, pode contaminar o lençol freáti-
co. 
 De acordo com a CETESB, um aterro sanitário precisa ter uma vida útil de 
acima de 10 anos para comprovar sua importância, e após o término de suas ativi-
dades, a área deve ser monitorada até que todos os gases e líquidos produzidos pelo 
lixo enterrado estejam esgotados (POLZER, 2011).

Usinas de compostagem
 As usinas de compostagem devem receber apenas material orgânico que 
será compostado.  
 Nessas usinas, ocorre um processo de recuperação da parte orgânica do 
RSU por meio de uma digestão aeróbia do resíduo orgânico. O produto gerado a 
partir desse procedimento não pode ser considerado adubo ou fertilizante, pois não 
é composto da mesma quantidade de nutrientes exigidos pelas especificações agrí-
colas. 
Deste modo, este composto orgânico pode ser usado como um condicionador de 
solo, que retém a umidade dele em períodos secos e a preservação do solo contra a 
erosão (TENÓRIO, 2004).
 
Incineração
 É uma prática antiga que existe há aproximadamente 100 anos, e atualmen-
te tem como objetivo a eliminação de resíduos tóxicos. A incineração com recupe-
ração de energia e queima controlada dos resíduos é chamada de WTE (waste do 
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energy), que significa “do lixo à energia”, e é uma maneira de reduzir o volume de 
RSU e gerar energia a partir do lixo (POLZER, 2011).
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4. A Gestão do Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil

4.1 Brasil
 A destinação dos resíduos sólidos no Brasil possui grandes deficiências, que 
refletem os problemas de desigualdade social existentes no país. 
 Segundo pesquisas do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS), em 2016, estima-se que foram coletadas 58,9 milhões de toneladas de resí-
duos sólidos domiciliares e públicos no país. Essa quantidade coletada, quando rela-
cionada à população urbana, resulta em 0,94kg/hab./dia de resíduos gerados. Isso 
significa, aproximadamente, 6% a menos do valor de 2015 (1,0kg/hab./dia) (SNIS, 
2016).
 Como mostra a imagem 5, dentre o total de resíduos coletados no ano de 
2016, estima-se que 3,4% são encaminhados para unidades de triagem e composta-
gem; 59% são dispostos em aterros sanitários; 9,6% em aterros controlados; 10,3% 
em lixões e os demais 17,7% sem informação se referem aos pequenos municípios 
de até 30 mil habitantes. 
 É importante salientar que os lixões foram proibidos por lei federal em 2014, 
mas ainda assim eles existem. A porcentagem de 10,3% de resíduos que é encami-
nhada para esses vazadouros a céu aberto mostra a precariedade de políticas am-
bientais efetivas no país, uma vez que os lixões representam riscos à saúde pública, 
pois poluem o solo e contaminam as águas superficiais e subterrâneas. 
 Além da poluição ambiental, os lixões apresentam problemas para a socie-
dade como:

Imagem 5: Perfil da destinação dos resíduos por quantidade no Brasil

Fonte: SNIS, 2016.
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 - riscos à saúde pública, pela proliferação de diversos tipos de doenças;
 - agravamento de problemas socioeconômicos pela ativa presença de “ga-
rimpeiros de lixo”;
 - poluição visual e mau odor na região;
 - desvalorização imobiliária da região (TENÓRIO, 2004).
 As pequenas porcentagens de resíduos que são encaminhados para as uni-
dades de triagem (3,1%) e de compostagem (0,2%) mostram como o país ainda está 
engatinhando na questão da reciclagem.
 Pelo mapa de representação espacial do tipo de unidade de destinação final 
utilizada pelos municípios do Brasil, é possível observar o contraste entre as regiões 
do país.
 As melhores situações são encontradas nas regiões Sul e Sudeste, onde há o 
predomínio dos aterros sanitários e controlados e menor quantidade de lixões, que 
predominam nas regiões Norte e  Nordeste. 
 O mapa de representação espacial da existência do serviço de coleta sele-
tiva de recicláveis secos mostra como as regiões Norte e Nordeste carecem de ser-
viços de coleta, abrangendo somente cerca de 6,2% de cobertura da população ur-
bana dos municípios participantes da pesquisa. A região que mais se destaca nesse 
quesito é a Sul, contando com o maior porcentual de municípios com coleta seletiva, 
atingindo 64,3% dos habitantes urbanos (SNIS, 2016).
 
4.2 São Paulo
 A cidade de São Paulo é a mais populosa do país, contando com 11.252.473 
habitantes em 2012, e representando 5,9% da população do país. Além dessa den-
sidade populacional, também vem ocorrendo o processo de ascensão social de ca-
madas da população à margem do mercado de consumo, gerando uma quantidade 
maior de resíduos pós consumo. Esses, se não forem encaminhados para os destinos 
mais adequados, poderão agravar ainda mais a questão da disposição dos resíduos, 
que hoje em dia são na sua maioria dispostos nos aterros sanitários. Porém, uma vez 
que a vida útil dos aterros é finita, é necessário buscar mais espaços, e cada vez mais 

Imagem 6: Representação espacial do tipo de unidade de destinação final utilizada pelos municípios

Fonte: SNIS, 2016.
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distantes do centro onde estes resíduos são gerados, acarretando em um gasto com 
espaços e transportes e desperdiçando materiais recicláveis – mais de 3 milhões de 
toneladas por ano (PGIRS, 2014).
 Avaliando esse contexto, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PGIRS) do município de São Paulo se mostra essencial para que a cidade cresça 
de modo sustentável. O PGIRS é um dos mais importantes instrumentos decorren-
tes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e em maio de 2013, São Paulo 
deu início à sua revisão e complementação, visando frear a coleta indiferenciada, o 
transporte e a disposição final dos resíduos em aterros sanitários.
 O objetivo do PGIRS é descrito a seguir:

Estabelece, para todos os atores envolvidos com os resíduos sólidos (produtores de 
mercadorias que geram resíduos nas fases de produção, consumo e pós-consumo, co-
merciantes, distribuidores, importadores, prestadores de serviço público ou privado 
de manejo de resíduos sólios e consumidores), a partir da situação atual da gestão dos 
resíduos sólidos, como se pretende atuar  para atingir, em determinado período tem-

poral, os objetivos da Política (PGIRS, 2014, p. 7).

 O PGIRS trabalha com uma ordem de prioridade de ações definida, e utiliza 
como diretriz para tomada de decisões: não geração, redução, reutilização, recicla-
gem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
apenas aos rejeitos. 
 Em relação ao manejo dos resíduos secos, São Paulo possui baixa adesão da 
população, expressa no atendimento de 46% do total dos domicílios. 
 Esse fato mostra a importância da educação ambiental no país para cons-
cientizar a população sobre a quantidade excessiva de RSU produzidos pela socieda-
de contemporânea devido à facilidade de acesso a materiais descartáveis e outros 
produtos.

Imagem 7: Representação espacial da existência do serviço de coleta seletiva de recicláveis secos, 
segundo municípios participantes

Imagem 8: Diagrama de prioridade de ações de resíduos sólidos

Fonte: Autora

Fonte: SNIS, 2016.
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5. Referências de metodologias de gestão de RSU

5.1 Economia Circular
 As análises acima sobre a gestão de resíduos sólidos no Brasil e em São Pau-
lo mostram que o país utiliza predominantemente o modelo linear de gestão destes 
resíduos. 
 Este modo linear de “extração – fabricação – uso – descarte” foi bastante 
ampliado pelo modelo fordista de produção em massa, e nesse modelo, uma vez 
que os produtos são comercializados e utilizados, eles são descartados. Esse para-
digma linear gera cada vez mais resíduos, ocasionando em problemas ambientais e 
na saturação de aterros sanitários (RIBEIRO; KRUGLIANSKAS, 2015).
 Devido à conscientização crescente acerca das consequências dos resíduos 
para o meio ambiente, governos e sociedades têm olhado mais para a Economia 
Circular. Este é um modelo econômico que “se afasta do modelo atual da economia 
linear (fabricar – usar – dispor), em direção a um no qual os produtos, e os materiais 
que o compõem, são valorados de forma diferenciada, criando uma economia mais 
robusta” (HOUSE OF COMMONS, 2014, p.5, apud RIBEIRO; KRUGLIANSKAS, 2015). 
 O conceito de economia circular não apresenta uma definição universal, 
uma vez que contempla uma mistura de princípios de diversas escolas de pensa-
mentos – algumas datam da década de 1960 (IRITANI, 2017).
De acordo com Ellen MacArthur Foundation (2012), citado por Iritani (2017, p.43): 

A economia circular é uma economia que é intencionalmente restaurativa e regene-
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rativa, cujo objetivo é manter produtos, componentes e materiais no mais alto nível 
de utilidade e valor todo o tempo. Essa economia provê novas oportunidades para 
inovação na área de desenvolvimento de produto, serviços e modelos de negócio ao 
mesmo tempo em que contribui para a manutenção e aumento dos estoques de recur-

sos naturais.

 A economia circular diferencia dois tipos de ciclos: o ciclo biológico e o ciclo 
técnico, como mostra a imagem 8. Nos dois ciclos os princípios que os norteiam são: 
a preservação e maximização dos rendimentos dos recursos, fazendo com que os 
materiais continuem no ciclo durante o maior período de tempo possível (IRITANI, 
2017). Pode-se entender a economia circular como um pensamento sistêmico, que 
consiste em ser efetivo e manter uma relação harmoniosa com o meio ambiente e a 
sociedade.

Nespresso
 Atualmente diversas empresas têm trabalhado com a conscientização da 
população, e vêm empregando conceitos da economia circular nos seus modelos de 
gestão.
  A Nespresso, fabricante de cápsulas e máquinas de café, é um exemplo dis-
so. A empresa possui uma plataforma virtual onde é possível acompanhar o proces-
so de reciclagem das suas cápsulas, permitindo ao usuário entender exatamente 
como é feita a separação do pó de café do alumínio. Para os interessados em ver 
esse processo ao vivo, o Centro de Reciclagem da empresa, em São Paulo, é aberto 
ao público. Além do centro de reciclagem, a empresa possui 78 pontos de coleta 
espalhados pelo Brasil.

Startup Boomera
 Outra empresa que trabalha com a economia circular, reinserindo os resídu-
os sólidos em forma de novos materiais no mercado é a Startup Boomera, localizada 
na cidade de São Paulo, onde foi realizada uma visita a sua sede.
 Hoje em dia a empresa trabalha com a metodologia CircularPack, “que trans-
forma o lixo em uma linha de produtos com causa, através de tecnologia, design e 

Imagem 9: Diagrama sistêmico da economia circular

Imagem 10: Tour virtual pelo centro de reciclagem da Nespresso

Fonte: RESEARCHGATE, 2015.

Fonte: NESPRESSO, 2018.
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Imagem 11: Metodologia CircularPack

Imagem 12: Processo de fabricação da cadeira conexão

Fonte: BOOMERA, 2018.

Fonte: BOOMERA, 2018.

cooperativas de catadores, inserindo as empresas na Economia Circular” (BOOME-
RA, 2018). 
 A metodologia CircularPack pode ser entendida através do diagrama apre-
sentado ao lado, e suas etapas são:
 1- Engajamento e Sensibilização: É essencial envolver mais pessoas e áreas 
para um projeto dar certo. Assim, nessa etapa há ações de marketing para a sensibi-
lização e engajamento de pessoas que acreditem no projeto.
 2- Estratégia Circular: A Boomera faz uma avaliação técnica e mercadológica 
das suas embalagens para entender a melhor forma de recuperar os seus resíduos.
 3- Pesquisa e Inovação: Uma vez que para as embalagens complexas pode 
não haver tecnologia disponível ou produzida em larga escala, são feitas pesquisas 
junto da equipe de engenheiros de materiais, cientistas, especialistas e o Boomera 
Lab, que criam processos e novas tecnologias para transformar essas estruturas em 
matéria-prima.
 4- Logística Reversa: é todo o sistema necessário para que o material a ser 
reciclado chegue na startup. 
Esse trabalho pode envolver cooperativas de catadores parceiras, pontos de coleta 
no local de consumo ou pontos de entrega voluntária no varejo.
 5- Design e transformação: Com a nova matéria-prima em mãos, a Boomera 
em parceria com designers desenvolve a prototipagem de produtos que podem ser 
criados a partir do material reciclado.
 6- Novo Início: Para dar vida aos novos produtos, a Boomera conta com in-
fraestrutura, expertise empresarial e parceiros, como a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, que disponibiliza um dos seus laboratórios para os experimentos.
 Hoje em dia a empresa trabalha com mais de 200 cooperativas de catadores 
em todo o Brasil, que passam por treinamento, e atua com pontos de entrega volun-
tária, coletas em escolas, condomínios e varejo. 
 Alguns exemplos de inovações feitas pela empresa foram:
 - Cadeira Conexão (Imagem 12): Em parceria com Marcelo Rosenbaum e 
O Fetiche, a Cadeira conexão foi criada a partir de resíduos eletrônicos, que foram 



34

reciclados e transformados em resinas plásticas que serviram de matéria-prima para 
sua criação, e depois de feita passou a ser vendida na loja de móveis Oppa.
 - Cones feitos com materiais reciclados (Imagem 13): fruto de uma parceria 
da Boomera com cooperativas de catadores e a Adidas, o objetivo dessa colabora-
ção era unir esporte e sustentabilidade através da transformação de resíduos retira-
dos de águas do Rio de Janeiro. O processo consistiu na coleta destes resíduos pelos 
catadores, e depois a reciclagem, que por meio de diversos processos transformou 
esses materiais coletados em centenas de cones que foram utilizados em práticas de 
esportes em comunidades do Rio de Janeiro.

Conscientização Ambiental
 É importante perceber que a economia circular funciona quando juntamen-
te a ela existe a conscientização ambiental da população. Não é trabalho somente 
do governo e das empresas empenharem-se para uma menor geração de resíduos, 
mas também da população, que precisa ter essa compreensão sistêmica dos resídu-
os, desde sua origem até seu destino final.
 Para Jacobi (2003), a sustentabilidade e a consciência da sua importância 
representam a possibilidade de convivência entre a sociedade atual e a garantia 
do sistema ecológico junto da sobrevivência das gerações futuras. Neste sentido, o 
autor aponta:

Nestes tempos em que a informação assume um papel cada vez mais relevante, cibe-
respaço, multimídia, internet, a educação para a cidadania representa a possibilidade 
de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de partici-
pação na defesa da qualidade de vida. Nesse sentido cabe destacar que a educação 
ambiental assume cada vez mais uma função transformadora, na qual a co-responsabi-
lização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover um novo tipo de 

desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável (JACOBI, 2003, p.193).

 Percebe-se que atualmente, com a facilidade de acesso à informação, ficou 
mais fácil informar as pessoas quanto à conscientização ambiental, sendo esta es-
sencial para uma gestão circular dos RS.

Imagem 13: Processo de fabricação dos cones feitos com material reciclado 

Fonte: NESPRESSO, 2018.
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5.2 Alemanha

 Um exemplo de país que desde o século XX avança na gestão dos resíduos 
sólidos urbanos é a Alemanha. Eigenheer (2009) faz uma análise deste avanço ao 
longo dos anos, mostrando o porquê de hoje em dia a Alemanha ser um país modelo 
no que se refere à limpeza urbana mesmo para os outros países da União Europeia. 
A primeira unidade de triagem de lixo da Alemanha foi criada em 1900, na cidade de 
Munique. 
 Esse pioneirismo no que tange a preocupação com os resíduos também é 
percebido em alguns aspectos como a tradição na cobrança de taxas municipais 
para a coleta de lixo, e a utilização de vasilhames padronizados e adequados ao 
acondicionamento do lixo mostram essa cultura preocupada com a limpeza urbana. 
O fato de os vasilhames serem padronizados facilitava o trabalho dos coletores. 
 Atualmente, a Alemanha é um dos líderes mundiais em relação às tecnolo-
gias e políticas de resíduos sólidos, de modo que segundo o Eurostat (2015), órgão 
de estatísticas da União Europeia, em 2015, 63% de todos os resíduos urbanos no 
país foram reciclados.
 A política de resíduos sólidos do governo federal alemão é marcada princi-
palmente pela compreensão de que os resíduos sólidos são recursos que participam 
de um ciclo, e que, portanto, podem ser recuperados. Pautado por este pensamen-
to, o governo alemão faz um grande investimento na área de pesquisas de resíduos 
sólidos e seu reaproveitamento (WENDENBURG, 2015).
 Desde 1972 o país já possui leis que regulamentam a destinação dos resídu-
os, e em 2012 foi implementada a Lei da Economia Circular, que obriga os estados 
membros a criarem programas para a diminuição na geração e melhor aproveita-
mento deles. Isso implica em pesquisas nos potenciais dos materiais, a exemplo dos 
resíduos orgânicos, cuja quantidade gira em torno de 4 milhões de toneladas que 
podem ser conduzidas à compostagem e assim gerado o biogás por meio da biodi-
gestão (WERNDENBURG, 2015). 
 Além das exigências legais, a Alemanha possui importantes índices de reci-

Imagem 14: Coletores de lixo em Berlim – início do século XX

Fonte: EIGENHEER, 2009.
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clagem pois também foca nas seguintes áreas, conforme aponta Pereira (2017):
- monitoramento das leis por parte do governo;
- gestão e pesquisas de novas tecnologias;
- educação ambiental para a população; 
- capacitação continuada;
- reconhecimento do negócio pelo setor privado e público;
- desenvolvimento de mercado para subprodutos
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6. Referências de projeto

6.1 Centro de pesquisa em ciências ambientais e paleontologia ICTA-ICP 
 Localização: Barcelona
 Arquitetura: H Arquitectes + Dataae
 Ano: 2013
 O edifício do Centro de Pesquisa em Ciências Ambientais e Paleontologia é 
certificado com o selo LEED, possuindo diversos elementos que contribuem para a 
maior eficiência energética e menor gasto de recursos naturais. Além dos brises de 
aço galvanizado e pele de policarbonato que se ajustam de acordo com os fatores 
climáticos externos, ele possui na cobertura um sistema de entrada de e saída de 
vento, que possibilita o efeito chaminé (ARCHDAILY, 2015).
 O edifício foi pensado para ser monitorado por um sistema automatizado 
que processa e gere um conjunto de dados ambientais do momento, otimizar o con-
forto e favorecer o comportamento passivo referente ao gasto energético.
 A iluminação natural também foi um dos partidos do projeto, que conta com 
quatro pátios internos que permitem a entrada de luz natural.
 A captação de águas e reutilização está presente no edifício por meio de um 
sistema que lida com as águas pluvial e cinza, limpando-as, e encaminhando-as para 
os laboratórios, sanitários ou para a rega de plantas.
 Destaca-se neste projeto o fato de ele fugir do convencional de um instituto 
de pesquisa, sendo os espaços mais descontraídos e construídos a partir de alguns 
materiais reciclados.

Imagem 15: Iluminação natural e pátios internos como partido de projeto

Fonte: ARCHDAILY, 2015.
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6.2 Edifício Corujas  
 Localização: São Paulo
 Arquitetura: FGMF
 Ano: 2014
 O Edifício Corujas é composto por escritórios, porém tem uma concepção 
diferente dos tradicionais edifícios de vidro espelhado localizados na Avenida Faria 
Lima ou Avenida Berrini em São Paulo.
 Sua proposta é criar um espaço mais humanizado para o trabalho, contando 
com varandas e jardins próprios para cada escritório, um terraço de uso coletivo e 
um térreo amplo e aberto para o convívio das pessoas que trabalham lá.
 Em relação à sustentabilidade, a arquitetura do edifício foi pensada de modo 
a priorizar a iluminação natural. Assim, suas fachadas têm bastante vidro e brises de 
chapa metálica perfurada para não deixar que os raios solares entrem integralmen-
te. O edifício também conta com ventilação cruzada nas salas, com as janelas nos 
lados opostos das salas de escritórios. (ARCHDAILY, 2016)
 Destaca-se neste projeto o ambiente mais humanizado do edifício, que alia-
do à sustentabilidade traz mais conforto às pessoas  

Imagem 16: Espaço interno de convívio perfurada

Imagem 17: Implantação do Edifício Corujas no bairro da Vila Madalena   

Fonte: ARCHDAILY, 2016.

Fonte: ARCHDAILY, 2016.
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 6.3 Intervenção na fábrica de chocolates Nestlé

 Localização: Caçapava, São Paulo
 Arquitetura: Metro Arquitetos
 Ano: 2011
 O projeto é uma intervenção dentro da fábrica de chocolates da Nestlé, 
construída na década de 1960 com a intenção de receber público externo. Porém, 
na época da sua construção, ela foi feita sem caráter museológico.
 Em 2011, o Metro Arquitetos foi contratado para fazer um projeto de in-
tervenção na fábrica, onde os visitantes pudessem ver os processos que ocorrem lá 
dentro de forma lúdica e explicativa. Assim, os arquitetos propuseram um projeto 
com torres de acesso e passarelas, que resolvia os seguintes problemas: conflito de 
fluxos entre o público externo e trabalhadores e conversão do simples percurso num 
museu com conteúdo interativo.
 Em relação ao acesso, foram projetadas duas torres: uma na entrada e outra 
na saída, ambas compostas por um conjunto de escada e de elevador. Assim como 
as passarelas, as torres possuem uma linguagem marcante no entorno, possibilitan-
do a identificação do projeto desde a rodovia Dutra.
 Destaca-se neste projeto a interação que os visitantes podem ter com os 
processos de produção da fábrica de forma lúdica, uma vez que geralmente fábricas 
são ambientes que possuem pouca relação com o meio externo. 

Imagem 19: Percursos explicativos e interativos que adentram na fábrica 

Imagem 18: Torre de acesso à passarela

Fonte: METRO ARQUITETOS, 2011.

Fonte: METRO ARQUITETOS, 2011.
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Imagem 20: Passarela de acesso à fábrica

Imagem 21: Percursos do museu que adentram na fábrica

Fonte: METRO ARQUITETOS, 2011.

Fonte: METRO ARQUITETOS, 2011.
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Imagem 22: Laboratório do Mackgraph

Fonte: VALEMAM, 2016. 

7. Visitas a laboratórios

7.1 Laboratório de grafeno Mackgraphe
 Como referência de laboratório, foi realizada a visita ao Mackgraphe, Centro 
de pesquisas voltadas ao grafeno, localizado na Universidade Presbiteriana Macke-
nzie. O Centro conta com três áreas principais: fotônica, energia e materiais compó-
sitos. Por ser um edifício mais atual do que o Larex, o Mackgraphe conta com áreas 
mais modernas. São elas:
 - sala de segurança (onde fica um responsável por monitorar as salas de 
pesquisas e checá-las caso haja algum problema);
 - área de convivência;
 - andar de Startups (que utilizam as pesquisas feitas nos laboratórios);
 - salas dos pesquisadores;
 - laboratórios herméticos;

7.1 Larex – USP (Laboratório de Reciclagem, Tratamento de resíduos e 
extração)
 Larex é um centro de pesquisa científica que pertence ao Departamento de 
Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP). 
Seu foco é o desenvolvimento de pesquisas e estudos nas áreas de reciclagem, tra-
tamento de resíduos sólidos e processos de extração de metais. 
 A visita ao Larex foi guiada pelo doutorando Hugo Hashimoto, que explicou 
as necessidades de um laboratório de pesquisas de resíduos. Uma questão impor-
tante apontada por ele foi a carência de espaços de convivência agradáveis para os 
pesquisadores. 
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 Em relação aos tipos de laboratórios, no LAREX existem desde laboratórios 
para uso de microscópios e equipamentos menores, onde ocorrem experimenta-
ções como centrifugação de sólido/líquido, controle de temperatura dos materiais, 
recuperação de metais etc, até laboratórios com maquinários grandes, que concen-
tram as pesquisas voltadas à área de processamento de resinas de sucatas. 

Imagem 23: Laboratório de Hidrometalurgia Imagem 25: Laboratório de processos térmicos

Imagem 24: Laboratório de Hidrometalurgia

Fonte: LAREX, 2018.

Fonte: LAREX, 2018.

Fonte: LAREX, 2018.
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Imagem 26: Mapa de Zonas de São Paulo e da Suprefeitura do Ipiranga

Imagem 27: Mapa de transporte público

8. Projeto

8.1 Território 
 A área de projeto está localizada em uma ZEU (Zonas Eixo de Estru-
turação da Transformação Urbana), que são áreas em que se pretende pro-
mover usos residenciais e não residenciais com densidades demográfica e 
construtiva altas, além de promover a qualificação paisagística e dos espaços 
públicos de modo articulado ao sistema de transporte público coletivo. 
 Assim, é importante que a área seja ocupada por equipamentos que 
atraiam a população, que pode chegar pelo transporte público de massa, 
como o Metrô Imigrantes (mapa do metro), localizado a 40 metros do terre-
no, ou pelos diversos pontos de ônibus ao redor.

Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2016. Fonte: GEOSAMPA, 2018. 
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 Já em relação ao transporte individual, as pessoas podem chegar principal-
mente pela Av. Ricardo Jafet, que é uma via estrutural da cidade e um dos principais 
acessos do município de São Paulo à Rodovia dos Imigrantes. Esta conecta a cidade 
de São Paulo com o litoral do estado, logo, com o Porto de Santos. 
 Quanto ao uso do solo predominante do entorno, ele é residencial, porém 
nas margens da Av. Ricardo Jafet, fica mais recorrente a presença de comércios e 
serviços.
 Atualmente a área abriga o antigo Incinerador Vergueiro, atualmente desa-
tivado, a estação de transbordo Vergueiro administrada pela Eco Urbis3, e um posto 
da Guarda Civil Metropolitana. 
 O incinerador começou a funcionar em 1967 para a queima de resíduos do-
miciliares, e passou a queimar lixo hospitalar em 1977, quando a CETESB (Compa-
nhia Ambiental do Estado de São Paulo) lacrou os incineradores particulares dos 
hospitais e encarregou a prefeitura em dar um destino a esses tipos de resíduos. Em 
2002, devido à intensa mobilização dos moradores para a desativação do incinera-
dor, ele foi fechado (ESTADO DE S. PAULO, 2010).
 Em 1978 foi construída uma estação de transbordo que funciona até hoje, e 
serve de local intermediário entre a coleta de lixo domiciliar da região até o destino 
final. Já foram organizados alguns protestos de moradores do entorno que reivindi-
cavam a retirada da estação de transbordo da área, devido ao mau cheiro do lixo e 
barulho dos caminhões (ESTADO DE S. PAULO, 2010).

Imagem 29: Mapa das vias do município de São Paulo

Imagem 28: Protesto de moradores do entorno da área

Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2016.

Fonte: Estado de São Paulo, 2010.

3  A Ecourbs é a concessionária responsável pela coleta, transporte e destinação adequada de resíduos domicilia-
res, materiais recicláveis e resíduos dos serviços de saúde no Agrupamento Sudeste da cidade de São Paulo.
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Imagem 30: Foto aérea  do entorno da área de projeto Imagem 32: Foto da área (1)

Imagem 33: Foto da área (2)Imagem 31: Foto aérea da área de projeto

Fonte: modificado pela Autora a partir de Googlemaps. 

Fonte: modificado pela Autora a partir de Googlemaps. Fonte: Autora.

Fonte: Autora.
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Imagem 34: Foto da área (3) Imagem 36: Foto da área (5)

Imagem 35: Foto da área (4) Imagem 37: Foto da área (6)

Fonte: Autora. Fonte: Autora.

Fonte: Autora. Fonte: Autora.
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Imagem 38: Foto da área (7) Imagem 40: Foto da área (9)

Imagem 41: Foto da área (10)Imagem 39: Foto da área (8)

Fonte: Autora. Fonte: Autora.

Fonte: Autora.Fonte: Autora.
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8.2 Projeto

 A proposta de projeto visou, primeiramente, melhorar os fluxos da área, 
tornando-os mais agradáveis para a população. Considerando que a área de projeto 
é uma gleba, para um pedestre ir do metrô Imigrantes até o outro lado dessa gleba, 
hoje em dia ele pode caminhar pela calçada estreita (tem aproximadamente 2m) 
da Av. Ricardo Jafet, cujo percurso é desagradável, uma vez que se tem um muro de 
130m extensão de um lado, e do outro a Avenida com os carros passando a 50km/h. 
 A outra opção é caminhar pela Rua Bento Ferraz do Amaral, cujo trajeto 
também não apresenta atrativos e possui pouco movimento. 
 Deste modo, foram criados dois eixos de fluxo na área: um que corta a gleba 
na longitudinal, permitindo o acesso dos pedestres do metrô Imigrantes até a Rua 
Maestro João Batista Julião, pela cota 4m, e outro que demarca uma passagem en-
tre a Rua Bento Ferraz do Amaral, na cota 10m, até a Avenida Ricardo Jafet, na cota 
1m (imagem 38).
 O programa do projeto foi definido a partir da intenção de manter o uso 
relacionado aos resíduos sólidos na área, porém aproveitando melhor o terreno, 
tendo em vista suas potencialidades como o metrô e uma via estrutural ao lado.
 Dessa forma, esta pesquisa sobre métodos de gestão de resíduos sólidos 
colaborou para a proposta de projeto. A compreensão de que atualmente o que 
predomina no Brasil é o paradigma linear da gestão dos resíduos sólidos, ao invés 
do desejado paradigma circular, fez com que se pensasse em trazer para a área essa 
possibilidade da economia circular. 
 Assim, os edifícios propostos foram: um Instituto de Pesquisas de Resíduos 
Sólidos, um edifício de Startups, e um espaço de conscientização sobre Resíduos 
Sólidos para a educação da população.

Imagem 43: Inserção do projeto na área

Imagem 42: O modelo linear de gestão dos resíduos sólidos transformados em modelo circular

Fonte: Autora.

Fonte: Autora.
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Fonte: Autora.

Imagem 44: Inserção do projeto na área

Imagem 45: Diagrama explicativo dos percursos

 Uma vez que no térreo foi criado o fluxo de passagem do metrô para 
a Rua Maestro João Batista Julião, para que essa área fosse agradável para os 
pedestres e atraísse movimento, foi pensada uma praça de alimentação de uso 
público, de modo que tanto as pessoas que utilizam o eixo para atravessar a 
gleba quanto os pesquisadores e trabalhadores das startups possam frequentar 
(imagem 43). 
 Outro partido que guiou o projeto foi o de criar uma área de convivência 
no centro do edifício, uma vez que essa demanda foi levantada em visita técnica. 
Já na escolha dos materiais foram priorizados os que gerassem menos entulho 
na obra. Assim, materiais pré-fabricados foram escolhidos, dentre eles: pilares 
de aço, lajes alveolares, fechamento externo de placas de concreto e paredes 
internas de dry wall. 
 Na implantação dos edifícios, a prioridade foi alocar o espaço de cons-
cientização sobre Resíduos Sólidos no trecho mais perto da Av. Ricardo Jafet, 
que é uma área de grande visibilidade. E como ele é o único edifício de caráter 
público dentre os três, seria melhor que seu acesso fosse mais fácil do que o dos 
outros dois.
 No espaço de conscientização, o visitante é convidado a fazer dois per-
cursos (imagem 45). O primeiro deles exibe o modelo linear, com uma exposição 
explicativa sobre os resíduos sólidos e a humanidade, a gestão dos Resíduos 
Sólidos no Brasil e Métodos de gestão de Resíduos Sólidos, sendo finalizado o 
percurso no incinerador desativado, simbolizando como terminam os materiais 
nesse modelo.
 A partir desse trecho, o visitante sobe as escadas e é encaminhado para 
o percurso 2, que simboliza o modelo circular, uma vez que ele visita laborató-
rios de pesquisa, uma sala de startup com as inovações produzidas, e por fim 
termina o trajeto em uma oficina onde é convidado a criar objetos com material 
reciclado.

Fonte: Autora.

Fonte: Autora.

1- Modelo linear
2- Modelo circular
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Imagem 48 (página ao lado): 
Planta térrea - cota 5m

Legenda dos ambientes:

Espaço de conscientização sobre os resíduos sóli-
dos: 
1- oficinas de conscientização de reciclagem 
2- recepção 
3- percurso 1 – modelo linear 
4- depósito 
5- área administrativa 

Instituto de pesquisa de resíduos sólidos 
6 - hall de entrada/ recepção 
7- praça de alimentação - uso público 
8- sala de segurança 
9- sala de resíduos das pesquisas 
10- copa para funcionários 
11- depósito de limpeza 
12- laboratórios herméticos 
13 - auditório 
14- copa e área de convivência para pesquisadores

Edifício de startups
15 - hall de entrada/ recepção 
16- praça de alimentação - uso público 
17- auditório 
18- salas de reunião  
19- copa e área de convivência 

Imagem 46: Diagrama de áreas do 1.o pavimento 

Imagem 47: Diagrama de áreas do corte AA











Imagem 51 (página ao lado): 
Planta de cobertura

Imagem 52: Corte AA

Imagem 53: Corte BB







Imagem 60: Perspectiva do projeto



Imagem 61: Perspectiva do projeto
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9. CONCLUSÃO

 Após análise das formas de gestão de resíduos sólidos no Brasil, pôde-se 
concluir que o modelo predominante no país – linear –, vem gerando ao longo dos 
anos diversos problemas ambientais e sociais, mas aos poucos o país tem avançado 
nessa questão.
 Nesse contexto, algumas ações têm sido adotadas por governos e por em-
presas, a exemplo do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município 
de São Paulo, que em 2013 sofreu alterações em direção a um modelo circular de 
gestão de RS. Já com relação às empresas, foram analisadas duas organizações que 
também têm voltado seu olhar para a economia circular, objetivando a redução de 
resíduos. Porém, ao longo do trabalho de pesquisa, constatou-se que a população 
junto com o governo e as empresas, também deve ter uma consciência ambien-
tal, para então poder fazer parte dessa economia circular, modelo sistêmico que 
funciona quando toda a sociedade faz parte. Essa compreensão de um paradigma 
holístico de gestão dos RS e sua importância atualmente foi o que baseou a escolha 
das funções dos edifícios de projeto, onde cada um é essencial para impulsionar a 
economia circular. 
 Sendo assim, esse trabalho atingiu o objetivo de propor um núcleo de pes-
quisa sobre resíduos sólidos promotor de um processo de conscientização da neces-
sidade da economia circular no que diz respeito à gestão desses resíduos.
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