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Quem sou eu?

Hewerton Bartoli
Fundador e Presidente da ABRECON

Formado em Administração pela PUC Minas com

MBA em Construção Civil pela FGV SP e

em Resíduos Sólidos pela USP.

Em 2010 foi um dos idealizadores e fundadores

da ABRECON – Associação Brasileira para

Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e

Demolição, sendo o presidente desde 2013.

Também é sócio da R3CICLO, empresa de

demolição, gestão e reciclagem de resíduos. Tem

mais de 10 anos de experiência em projetos de
diferentes proporções e naturezas por todo o Brasil.



• Cerca de 100 milhões de toneladas

geradas anualmente

• Geração média: 500 kg / hab / ano

• Representa 50% da Massa de

Resíduos Sólidos Urbanos

• 1.050 aviões AirBus A380 gerados

diariamente, equivale a quase 300.000

toneladas

• Se reciclássemos 100% teríamos

material suficiente para construir

2.134 estádios do Maracanã

A geração de RCD



A “inércia burra” da 
cadeia de resíduos da construção civil

Administração Pública

Entulho ausente Agenda 
Estado

Custo Alto com Limpeza de 
Pontos Viciados

Recursos mal alocados e 
estrutura insuficiente

Soluções mais reativas do que 
pro ativas

Geradores dos resíduos

Educação Ambiental 
insuficiente e pouco efetiva

Poucos ou Nenhum Eco Ponto 
para Pequeno Gerador

Grandes Geradores focam em 
custo e não enxergam riscos

Insegurança sobre a 
destinação 

Transportadores

Concorrência predatória

Muita informalidade

Falta de orientação e 
fiscalização

Subterfúgios para o descarte

Intermediário da cadeia

Resistência sobre as 
mudanças

Destinatários

Burocracia para licenciamento

Dificuldade em receber 
resíduos

Falta de apoio do Poder 
Público

Preconceito com o material 
reciclado

“Patinho feio” da cadeia

RESULTADO:

A cadeia não
funciona e
nenhuma das
partes está
satisfeita com o
atual modelo.
Porém, poucos
tentam mudar
o status quo
para encontrar
soluções mais
sustentáveis.



A “inércia burra” da 
cadeia de resíduos da construção civil

• Mais da metade das cidades não
tem um Plano de Resíduos
Sólidos e ainda operam “lixões”

• Pequeno gerador é responsável
pela maior quantidade de
resíduos e não tem educação
ambiental adequada

• Pontos viciados de descarte
irregular de entulho são comuns
em todas as cidades brasileiras

Inércia 
“burra” do 

Entulho

PREFEITURA
Entulho não é 
Prioridade na 

Agenda 

GERADOR 
contrata 

caçamba pelo 
menor preço

PREST. SERVIÇO

Entulho é 
descartado em 

área sem 
licenciamento

DESTINO 
dificuldade de 

manter seu 
negócio de pé



A “inércia burra” da 
cadeia de resíduos da construção civil

• Prefeituras gastam muito com
Limpeza de Pontos Viciados e
não planejam alternativas para
eliminá-los ou reduzir custos

• Falta estrutura para educação
ambiental e fiscalização para o
descarte correto do entulho

• Dificuldade de Destinatários
manterem seus negócios por
falta de apoio do poder público

Geradores não tem 
consciência, educação 

ambiental e infraestrutura 
suficientes

Prestadores de serviço 
descomprometidos ou 

mal orientados

Cidade Suja com Passivos 
Ambientais e Aumento 

dos Riscos Saúde Pública

Destinatários 
desanimados e com 

dificuldade no negócio

Poder Público negligencia 
o Entulho e suas 
consequências 



Pesquisa Setorial ABRECON 
2017/2018

360 USINAS de RCD

4200 EMPREGOS diretos

15, 16 e 17

+20% Aumento no número de usinas de reciclagem de RCD - Fixas

5,6% Retração do setor da construção



✓ Fiscalização do destino do RCD – 78%

✓ Consumo do agregado reciclado pelo poder público – 73%

✓ Maior controle sobre o gerador do resíduo – 55%

O que é imprescindível para 
sobrevivência das usinas?



52% das cidades têm PGRCC
40% NÃO TEM PGRCC
7% Não sabem
1% Não responderam

PGRCC



-43%
Órgãos Públicos

Mercado consumidor
de agregado reciclado



A realidade da maioria dos municípios

Fonte: https://www.portaltemponovo.com.br/municipio-gasta-r-5-milhoes-por-ano-para-limpar-pontos-viciados-de-lixo/

https://www.portaltemponovo.com.br/municipio-gasta-r-5-milhoes-por-ano-para-limpar-pontos-viciados-de-lixo/


Como sair da inércia?

PROBLEMA

• Gasto de R$5 milhões / ano
para limpeza de Pontos
Viciados;

• Mais de 20 Pontos de Grande
Porte de Descarte limpos
frequentemente pela Prefeitura

• Mais de 400 lixões (já foram
1.500 no passado)

SOLUÇÃO

• Programa Serra Limpa é Serra
Linda

• Acabar com os Pontos Viciados
• Fiscalização
• Monitoramento
• Reforço na Limpeza
• Conscientização pequeno gerador

• Eco Pontos e ATTs

• Estudo para implantação de PPP



Prefeituras se mobilizam para a solução

Fonte: http://www.saobernardo.sp.gov.br/home/-/asset_publisher/YVwaH6UqAMbt/content/segundo-mutirao-de-limpeza-em-pontos-viciados-revitaliza-
mais-11-areas-de-sao-bernardo/maximized?inheritRedirect=false

http://www.saobernardo.sp.gov.br/home/-/asset_publisher/YVwaH6UqAMbt/content/segundo-mutirao-de-limpeza-em-pontos-viciados-revitaliza-mais-11-areas-de-sao-bernardo/maximized?inheritRedirect=false


Como sair da inércia?

PROBLEMA

• 178 endereços usados
irregularmente para descarte de
lixos e entulhos (os chamados
pontos viciados)

• Prefeitura sempre teve o custo
com o recolhimento dos
resíduos descartados nesses
locais

• Moradores se incomodam com os
transtornos causados

SOLUÇÃO

• 336 funcionários da Administração
Pública participaram como voluntários
da revitalização de 11 espaços
públicos
• Remoção de lixo
• Limpeza
• Pintura de muros e calçadas
• Paisagismo | Placas
• Educação Ambiental

• Acompanhamento do Vice Prefeito e do
Secretário de Serviços

• 12 Eco Pontos disponíveis na cidade



O resultado em São Bernardo (SP)

Transformação de Ponto Viciado Divulgação de Eco Pontos



Para inspirar, não apenas comunicar

CÍRCULO DE OURO DE SIMON SINEK

Por quê 

Como?

O que?

As pessoas não compram o que
você faz, mas porque você faz.

Você não vende para quem
precisa de seu produto ou
serviço. Vende para quem
acredita no que você acredita.

Fonte: https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=pt-br#t-259869

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=pt-br#t-259869


Como Mudar a Lógica 
da cadeia de resíduos da construção civil

Poder Público 
(Autarquias e 
Prefeituras)

Geradores 

(Pequeno e 
Grande)

Destinatários 
(ATTs, Aterros, 
Eco Pontos e 
Recicladoras) 

Prestadores de 
Serviço

(Caçambas, 
Demolição e 

Terraplenagem)

• Começar pelo porquê, pelo
propósito que motiva cada
uma das partes envolvidas

• Poder Público: Cidade mais
limpa e funcional, trazendo
qualidade de vida para o
cidadão, com menos enchentes
e vetores de doença, além de
gastos públicos mais
conscientes e planejados, que
valorizem a sustentabilidade

Entulho



Como Mudar a Lógica 
da cadeia de resíduos da construção civil
• Geradores: se sentirem parte do

coletivo, se preocupar com uma
obra mais limpa, que vai contribuir
para uma cidade mais organizada
e sustentável

• Prestadores de serviço: ser o
elo principal entre quem gera e
quem trata corretamente o resíduo

• Destinatários: responsável pelo
tratamento adequado do resíduo,
colaborando para uma política
pública que beneficia os cidadãos,
a prefeitura e o meio ambiente

Poder Público 
(Autarquias e 
Prefeituras)

Geradores 

(Pequeno e 
Grande)

Destinatários 
(ATTs, Aterros, 
Eco Pontos e 
Recicladoras) 

Prestadores de 
Serviço

(Caçambas, 
Demolição e 

Terraplenagem)

Entulho



CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO (ATT)

OU ÁREA DE TRIAGEM E ATERRO

(Pública ou Privada)

PEQUENOS GERADORES

Até 1 m3

Correta destinação do RCD

GRANDES GERADORES

Construtoras, Empreendedores, 
Transportadores

Planejamento, Gerenciamento, 
Transporte e Destinação Final do 

RCD.

MUNICÍPIO

Programa de Gerenciamento Legislação Municipal

NECESSIDADE

UTILIDADE PÚBLICA

OBRIGATORIEDADE

(RESOLUÇÃO 307)

Ação Espontânea de Contribuição ao Processo



Etapas do gerenciamento 
do resíduo de construção 



• PGRCC = Plano de Gerenciamento de Resíduos

da Construção Civil

– Meio Ambiente → Controle Urbano → Licença da 

Construção 

• Execução da obra

• Final da obra: Comprovação destinação RCC →

Meio Ambiente → Controle Urbano → Habite-se

Licenciamento



• Demolição e escavação: caminhão basculante

→regulamentação

• Construção: caçambas estacionárias cadastradas

• Entre terrenos

– Caso comum: regras de controle urbano

Transporte de RCD



• PEV – Ponto de Entrega Voluntária

• ATTs – Áreas de Transbordo e Triagem

• Aterro de inertes

• Usina de reciclagem de inertes

Destinação de RCD



Pirâmide da consciência 



Conscientização do problema
INTERESSEATENÇÃO AÇÃO DESEJO AÇÃO



Conscientização das soluções

INTERESSEATENÇÃO AÇÃO DESEJO AÇÃO



Sistema Eletrônico 
Controle de Transporte de Resíduos

Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/noticia/comecam-multas-de-cacambas-sem-controle-eletronico

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/comecam-multas-de-cacambas-sem-controle-eletronico


Sistema Eletrônico 
Redução de pontos viciados



Sistema Eletrônico 
Aumento no volume coletado



Como sair da inércia?

PROBLEMA

• Mais de 3.700 pontos
viciados de descarte irregular
de entulho

• Resistência das empresas de
caçamba e protestos contra o
sistema eletrônico de
controle de resíduos

• Falta de dados consistentes
e confiáveis para a Autoridade
de Limpeza da Prefeitura

SOLUÇÃO

• Contratação e implantação de
Sistema Eletrônico

• Decreto com data limite para
obrigação de uso do sistema

• Multas e sanções para quem
descumprir

• Aumento de 911% do descarte
correto no primeiro mês, saltando
de 16.072 para 146.500 tons



✓ A dor e o medo promovem mudanças mais rapidamente

✓Descarte clandestino de entulho não é só desperdício de
dinheiro público, mas também tem correlação com outras
áreas, como educação, saúde e segurança

✓ Poder Público é peça chave para o sucesso ou fracasso na
gestão e reciclagem de resíduos de construção

✓ Sistema Eletrônico é imprescindível para fiscalização e gestão
eficiente dos resíduos pela prefeitura

Conclusões



✓ Focar suas argumentações no propósito e não no produto ou 
serviço. Isso tem mais força e pode gerar mais resultados

✓ Investir em campanhas de Educação Ambiental para 
Conscientização de todas as partes envolvidas

✓Nada é definitivo. É preciso testar e fazer mudanças

✓Mercado incipiente, mas em evolução crescente, apesar do 
momento da construção civil não ser bom

Conclusões



Vamos fazer a mudança?

BIT.LY/GESTAO-RCD



#VamosJuntos transformar a cadeia 
de resíduos da construção civil

MUITO OBRIGADO!

Hewerton Bartoli
Presidente ABRECON

hewerton@abrecon.org.br
www.abrecon.org.br


