26-28 de Outubro 2021
Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo
São Paulo - Brasil
das 10h00 às 18h00

EXPOSITORES 2021

É enorme a minha satisfação em receber todos na Waste Expo Brasil 2021!
Há poucos meses eu não tinha a certeza se conseguiria entregar o nosso evento para os meus
clientes e visitantes. Quando confirmamos a nova data de realização para este ano, no início de
março, vivíamos uma situação cujo futuro sanitário e econômico do país e do planeta eram de
enormes dúvidas.
Naqueles dias o Brasil registrava alarmado cerca de 400 mortes por COVID-19 ao dia, e, um
mês depois o país perdia 1.400 vidas para a doença. Todos nós tínhamos muitas dúvidas com
aquele cenário, como conteríamos o avanço do vírus, e, quando teríamos vacinas em quantidades suficientes para a nossa imunização.
Ainda tínhamos enormes incertezas - “se” e “quando” - aconteceria a reabertura do comércio,
dos restaurantes, dos bares, e, enfim, retornar - mesmo que com dificuldade, ao convívio social
e as relações profissionais presenciais.
Fomos trabalhando, com todas as incertezas possíveis diariamente, mas felizes e satisfeitos
com o avanço da imunização no Brasil e ao redor do mundo, com a lenta – mas real, reabertura
dos lugares, com os reencontros cara-a-cara entre avós com netos, colegas de trabalho, fornecedores com compradores.
Fomos trabalhando, embora com menos incertezas - já que a imunização avançava e o número de mortes caíam, ainda nos restava a autorização dos órgãos públicos para o setor de
eventos corporativos reabrir, o que veio acontecer apenas dois meses atrás, em 17 de agosto.
E fomos trabalhando, embora desta vez com mais certezas do que dúvidas, ainda nos faltava a
derrubada das barreiras portuárias entre o Brasil e outros países para que pudéssemos confirmar
a participação de empresas expositoras e de público visitante de fora.
Trabalhando, acreditando e persistindo, nós orgulhosamente conseguimos e estamos entregando um evento fantástico, com muitos expositores do brasil e de outros países, cheios de
novidades e lançamentos.
Muito foi possível com o auxílio dos muitos e tão importantes amigos e parceiros para tornar
este evento real e pujante;
Meu profundo agradecimento ai Dr. João Gianesi da ABLP, ao Clineu Alvarenga e Rafael Barros
do INESFA / SINDINESFA, ao Luiz Gonzaga da ABETRE, e Marcio Matheus do SELUR, Carlos Silva
da ABRELPE / ISWA, do Carioca da COOPERCAPS, Hewerton da ABRECON e o Rodrigo Sabatini
do Instituto Lixo Zero.
Foi com a ajuda de vocês, neste ano e nas últimas edições, que afirmo com tremenda satisfação que a Waste Expo Brasil é reconhecidamente hoje o evento mais importante do setor e o
ponto e encontro dos profissionais, técnicos e empresários da gigantesca indústria dos resíduos
sólidos, limpeza pública, saneamento, reciclagem, tratamento de sucatas e geração de energia
através dos resíduos.
Um ótimo evento a todos!
Jesus Norberto Gomes

ABETRE
Associação Brasileira de Empresas Tratamento
de Resíduos e Efluentes
T.: (11) 5081-7951
E.: R. Helena, 170 - Vila Olímpia, São Paulo - SP
M.: falecomaabetre@abetre.org.br
W.: www.abetre.org.br

O Setor de Resíduos e Efluentes tem marcos importantes conquistados nos últimos 3 anos. Um deles, quem sabe o principal, é a
implantação do sistema MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos, como Política Pública desde 01 de janeiro de 2021. É a oportunidade que se oferece para que os resíduos possam ter o seu caminho - desde a geração até a disposição final - totalmente rastreado.
Sabendo por onde anda o “nosso lixo de cada dia” temos a certeza
de que o meio ambiente está protegido. É uma realização da ABETRE mas que contou com a participação de vários atores especialmente o Governo Federal, através do Ministério do Meio Ambiente.
Luiz Gonzaga

Outro ponto que temos que destacar é que o Programa Lixão
Zero, associado ao renovado Marco Legal do Saneamento vem contribuindo de forma eficaz
para a redução dos locais de destinos incorretos. Os lixões (3.257) tivemos uma mudança com o
destino correto de 621 municípios que abandonaram a repugnante ação de levar para qualquer
lugar, trancaram seus lixões e encaminharam os resíduos para locais adequados. É um pequeno
mas considerável avanço.
Importante considerar o ponto fundamental do renovado MARCO. O estabelecimento da sustentabilidade econômica e financeira. Os municípios, detentores da titularidade dos RSU devem
promover concessões (locais ou regionalizadas) com o estabelecimento da cobrança de tarifa
o que lhes dará os recursos necessários para uma boa e sustentável Gestão de Resíduos Sólidos
Urbanos.
Óbvio que um ponto também de destaque é a realização da Waste Expo. Já caminhando para
um rito anual, o setor volta a se reunir, pós pandemia, para comemorar nossos avanços, descobertas e ganhos tecnológicos. Não se trata simplesmente de uma exposição. É um evento muito
mais avançado com disponibilização de rotas tecnológicas e muita contribuição científica para
a melhoria do setor.

ABLP
Associação Brasileira Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública

Caros amigos,
A ABLP, depois de um ano e meio, volta a se encontrar com seus
associados e amigos. A realização da maior feira do Brasil de equipamentos de saneamento, a Waste Expo Brasil, é quem está nos
propiciando esta alegria.
Os dias 26, 27 e 28 de outubro de 2021, transformam-se num
marco histórico deste reencontro. Realizaremos o SENALIMP 21,
na sua “18ª edição”, com palestras marcantes e de alto interesse do
João Gianesi Neto
setor de limpeza pública; no qual contaremos com a presença de
experientes e atuantes profissionais de cada setor. Neste ano, no
período da manhã, apresentaremos dois minicursos técnicos focados na segurança operacional
de equipamentos da linha amarela. Vários profissionais de estados longínquos de São Paulo, já
fizeram suas inscrições; este fato muito nos orgulha, em função da qualidade destes cursos e
seus instrutores.
Convido a todos para estarem conosco, participando do nosso Senalimp, Cursos técnicos e o
tradicional Fórum Waste Expo Brasil. Depois, durante a visita à feira, esperaremos por vocês, reunidos num só estande, as quatro associações coirmãs, para festejarmos juntos o nosso esforço
pela realização destes marcantes eventos.
Abraços, e até lá.
João Gianesi Netto
Presidente
ABLP - Associação Brasileira Resíduos Sólidos e Limpeza Pública

ABRELPE
A Sustentabilidade é um caminho sem volta
A ABRELPE atua há 45 anos na promoção do desenvolvimento técnico-operacional da gestão
de resíduos no país. O desafio é tornar o tema gestão de resíduos uma prioridade na agenda
global e viabilizar que recursos de assistência e financiamento sejam também direcionados para
adequar as práticas atuais, que causam problemas à saúde de centenas de milhões de pessoas.
A gestão de resíduos é uma das barreiras mais importantes para
a proteção sanitária, ambiental e de saúde, sendo também um dos
protagonistas para a nova economia que está sendo estruturada,
com base na circularidade e no crescimento sustentável.
O setor de resíduos sólidos é uma indústria que não para, cujas
atividades são essenciais durante todos os dias e em todos os locais, ainda mais atualmente, em que passa a se verificar uma perspectiva mais otimista, que considera os resíduos sólidos não como
um mero resto de atividades humanas em sociedade, mas como
um recurso, que pode ser aproveitado em diversas finalidades.
Diversos países ao redor do mundo estão divulgando seus plaCarlos RV Silva Filho
nos de recuperação para o período pós pandemia, e muitos deles
já anunciaram que a “economia verde” será um dos pilares para a
retomada, a sustentar um novo ciclo de crescimento. Até mesmo o mercado das finanças voltou
os olhos (e os cheques) para a sustentabilidade. A nova sigla adorada é o ESG, que diz respeito
a práticas Ambientais (Environment), Sociais e de Governança, e muitos fundos bilionários estão
orientando a aprovação apenas de projetos que estejam alinhados com esses três princípios.
O cenário atual nos mostra que isso não é uma tendência, o caminho da sustentabilidade não
tem volta. A era pós COVID19 será definitivamente sustentável, onde os resíduos sólidos serão
importantes recursos para a recuperação e crescimento econômico, principalmente em uma
época em que a cada dia surgem novos temas e novas demandas, por parte de uma geração
que se desenvolve em uma velocidade nunca antes registrada.
Estamos preparados e apoiando nossos associados para que sejam líderes desse processo de
recuperação e promotores da mudança requerida, com uma crescente valorização das práticas
ambientais, mediante a estruturação e desenvolvimento de projetos que sejam um legado positivo para a sociedade, a exemplo das campanhas pelo encerramentos dos lixões a céu aberto,
ações de prevenção e combate à poluição marinha, redução de emissões de gases de efeito estufa e poluentes, além de promover o desenvolvimento tecnológico e as melhores práticas nesse setor que é essencial para a preservação do meio ambiente e proteção da saúde das pessoas.
Carlos RV Silva Filho
Diretor Presidente da ABRELPE e Presidente da ISWA

SINDINESFA - Sindicato das Empresas de Sucata de Ferro e Aço
INESFA - Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço
Estande F4
E.: R. Rui Barbosa, 95 – 5º andar, São Paulo – SP
T.: (11) 3251.0277
WEB: www.inesfa.org.br
WEB: www.sindinesfa.org.br

O SINDINESFA e o INFESFA são entidades de classe de âmbito nacional e estadual que representam as empresas do comércio de sucatas metálicas, atuando como porta vozes do setor que
pratica a sustentabilidade no desempenho da própria atividade.
Este segmento de mercado é composto por mais de 5.600 empresas e emprega cerca de 1,5
milhão de pessoas direta e indiretamente, envolvidas nos trabalhos de coleta, seleção, preparação, comercialização e destinação ambientalmente correta de materiais metálicos recicláveis.
Os exercícios da atividade das empresas do comércio atacadista de sucatas são essen¬ciais ao
meio ambiente e além de propiciar incalculáveis benefícios advindos da recicla¬gem, tem participação fundamental no ciclo sustentável, evitando que mais 10 milhões de toneladas ao ano de
materiais metálicos recicláveis tenham destinos inadequados ou sejam despejados nos aterros e
lixões, proporcionando enorme economia aos cofres públicos.

SINDINESFA and INESFA are national and state class entities representing companies in the
metal scrap trade, acting as representatives and performing sustainability in its activity.
This segment gathers more than 5,600 companies and employs approximately 1.5 million
peo¬ple directly and indirectly, involved in the collection, selection, preparation, marketing and
correct disposal of recyclable metal materials.
The activities carried out by wholesale scrap companies are essential to the environment and,
in addition to providing incalculable benefits from recycling, have a fundamental role in the
sustaina-ble cycle, preventing another 10 million tons of recyclable metal materials from having
unsuitable destinations, in landfills or open dumps, providing huge savings for the public funds.

SELUR

Repaginando o saneamento sólido no Brasil

Marcio Matheus

Ao reconhecer a natureza de infraestrutura de utilidade econômica domiciliar dos serviços de coleta e tratamento dos resíduos
sólidos urbanos - RSU, tal qual se verifica nos demais serviços de
atendimento às demandas domiciliares (utilities) como: água e esgoto, energia elétrica, gás, telefonia e internet, consolidando a luta
dos setores público e privado por um processo mais sustentável
e próximo do usuário de prestação dos serviços de saneamento
básico, o Novo Marco Regulatório do Saneamento - Lei 14026/20
- deverá corrigir um atraso de mais de 50 anos na gestão municipal
de resíduos sólidos urbanos .

Além de estipular de forma imperativa a cobrança específica para dar sustentabilidade econômico-financeira ao manejo de resíduos sólidos pelos nossos municípios, o Marco passa a cumprir
sua real função de regular os processos de delegação dos serviços e de modernizar os modelos
de gerenciamento da atividade, colocando empresas públicas e privadas em pé de igualdade nas
concorrências públicas, por meio da isonomia competitiva nos processos licitatórios.
O novo Marco Legal cria assim as condições favoráveis para a superação dos desafios inerentes
ao desenvolvimento e à universalização desses serviços essenciais à salubridade pública e à proteção do meio ambiente. As licitações obrigarão as empresas concorrentes a apresentar propostas
completas de solução para os resíduos, com preço justo e condições favoráveis caso queiram
ganhar. E os municípios, por sua vez, deverão escolher o modelo melhor adequado a sua realidade – se necessário, aliando-se a municípios vizinhos para, juntos, ganharem a escala necessária
para usufruírem de melhores serviços, mediante a contratação de soluções regionais modernas e
compatíveis com as respectivas necessidades.
Nesse contexto, as licitações afiguram-se vitais para garantir que os serviços sejam prestados
com qualidade, modernidade, eficiência e transparência, sob a melhor relação custo-benefício
para a sociedade, viabilizando avanços em direção a uma economia de fato circular. É por meio
delas que são estabelecidos os requisitos básicos que a operadora contratada deverá cumprir, sob
pena de quebra de contrato e multas; além de garantir que a contratação seja realizada em cumprimento ao interesse público e com a segurança jurídica e econômica necessárias para a atração
dos investimentos destinados à expansão e ao aprimoramento da atividade.
O Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU 2021), elaborado pelo Sindicato Nacional
das Empresas de Limpeza Urbana (SELURB) em parceria com a PwC Brasil, revela que menos da

metade das cidades brasileiras adotam algum sistema de cobrança individualizada, seja por tarifa
ou taxa, para remunerar os serviços de manejo de RSU, e ainda assim com recuperação parcial dos
custos. Desde a sua primeira edição, em 2016, o estudo já apontava ser a falta de sustentabilidade
dos serviços o principal gargalo à consecução de metas ambientais importantes estabelecidas pela
Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, tanto que, a despeito da obrigatoriedade legal de
ser se dar destinação final ambientalmente adequada aos resíduos até 2014, cerca de 3mil lixões a
céu aberto remanescem sendo utilizados por todo o Brasil, prejudicando o solo e os lençóis freáticos e trazendo inúmeros riscos à saúde da população, principalmente às mais vulneráveis que
habitam seu entorno, gerando um passivo socioambiental de proporções gigantescas.
A vitória auferida com o Novo Marco deverá beneficiar a todos, mas para isso é preciso seguir
em velocidade maior que a atual. Ressalvada a posição vanguarda de alguns municípios e a adesão
maior de novos outros a essa agenda, a proposição dos instrumentos de remuneração dos serviços de coleta e tratamento do lixo urbano, que deveria ter sido apresentada pelas prefeituras até
16 julho de 2021, caminha aquém da urgência requerida em grande parte do País, exigindo maior
empenho dos gestores municipais no sentido de satisfazer tal requisito legal até o final do presente
exercício, a fim de não incorrerem na prática de renúncia fiscal.
Bem por isso, o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de
Saneamento, e junto com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP) e entidades do setor de resíduos, tem desenvolvido encontros regionais com lideranças municipais de todo o país, explicando os principais processos para a implantação da
cobrança e da prestação regionalizada, ministrando cursos e fornecendo roteiros para guiar prefeituras, gestoras de consórcios públicos e empresas do setor privado na condução desta implementação.
Mas é preciso mais: Tribunais de Contas, Ministério Público (Federal e Estaduais), órgãos ambientais e agências reguladoras também precisam se engajar neste compromisso, acompanhando
o andamento dos processos e auxiliando as instâncias municipais responsáveis a atenderem proficientemente as novas disposições legais e regulatórias, para que as mudanças enfim saiam do
papel. A participação popular também precisa se intensificar.
Com o apoio de todas as instituições e o esclarecimento da população será possível viabilizar
a universalização dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final ambientalmente adequada
de resíduos sólidos urbanos e virar a triste página dos lixões na gestão pública de RSU no País, proporcionando espaços limpos e saudáveis à toda a coletividade, em prol de suas atividades habituais
e do meio ambiente, de forma a promover a valorização dos bens imóveis, culturais e paisagísticos
locais com o consequente incremento do turismo, comércio e serviços, que apuram o sentimento
de identidade e orgulho dos residentes em relação a sua cidade.
Márcio Matheus,
Presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (SELURB)

Muito mais que

Serviços Públicos
Com nossas três atividades complementares,
contribuímos para o acesso aos recursos, assim
como à preservação e renovação dos recursos
disponíveis.
Oferecemos soluções integradas para o
desenvolvimento de cidades e indústrias
sustentáveis, promovendo a transformação
ecológica.
Oferecemos Soluções Integradas em:

Água

Energia

Resíduos

Escaneie o QRCode ou acesse:
https://www.veolia.com/latamib/pt

Acompanhe as novidades da
Veolia Brasil no LinkedIn
/company/veolia-brasil
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ALLISON TRANSMISSION
Estande I2
T.: (11) 5633-2599
E.: Rua Agostino Togneri, 57 - Jd. Jurubatuba - São Paulo/SP
W.: www.allisontransmission.com/pt-br/transmissions

Em 1915, James A. Allison fundou o que se tornaria a empresa que leva seu nome. Os engenheiros, designers e fabricantes inovadores da Allison começaram a construir carros de corrida,
evoluíram para o desenvolvimento de motores de aeronaves e depois introduziram ao mundo as
transmissões automáticas pesadas.
Hoje, a Allison Transmission é a maior projetista, desenvolvedora, fabricante e distribuidora de
transmissões totalmente automáticas para serviços médios e pesados e sistemas de propulsão
híbridos do mundo.

In 1915, James A. Allison founded what would become the company that bears his name. Allison’s innovative engineers, designers and manufacturers began building race cars, evolved into
aircraft engine development, and then introduced heavy automatic transmissions to the world.
Today, Allison Transmission is the world’s largest designer, developer, manufacturer and distributor of fully automatic medium and heavy-duty transmission and hybrid propulsion systems.

AMBIMAQ Instalação, Manutenção, Importação, Exportação e
Comércio de Máquinas Industriais Ltda
Estande J2
C.: Sr. Ivan Horcel
T.: (41) 3676-0706
E.: Rua Darvil José Caron, 1541 – Bonança Sítios Recreio, Campina Grande do Sul, PR
M.: ivan@ambimaq.com.br
W.: www.ambimaq.com
Com a Ambimaq, você define qual o melhor método para a reciclagem do seu negócio.
Nós projetamos, produzimos e entregamos soluções que se ajustam a sua realidade, tornando
cada projeto inovador.
Todos os nossos equipamentos são projetados e produzidos nacionalmente. Ambimaq, uma
empresa brasileira, localizada em Campina Grande do Sul / PR. Contamos com duas unidades
fabris, totalizando aproximadamente 4.000 m² de área construída e mais de 8.000 m² de área
total.
Além de produzir soluções completas, a Ambimaq oferece peças de reposição, recuperação
de facas, renovação de plantas existentes e serviços de manutenção preventiva.
Entre em contato para saber mais!

With Ambimaq, you decide the best recycling method for your business. We design, manufacture, and deliver solutions that fits your requirements.
Our machines are developed and manufactured in Brazil. Ambimaq is located in Campina
Grande do Sul, Parana State. We have two manufacturing plants, totalizing 4,000 m² of operational area and in a total of 8,000 m².
In addition to a full solutions package, Ambimaq offers a complete range of repare parts, knife
recovery, renovation of existing plants and preventive maintenance services.
Contact us to learn more!

ANAP – Associação Nacional dos Aparistas de Papel
Estande A5
T.: (11) 3831-0044
E.: Rua Trípoli, nº. 92 - Sala 42 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP
M.: anap@anap.org.br
W.: www.anap.org.br

A ANAP é uma instituição sem fins lucrativos de âmbito nacional, que congrega empresas que
se dedicam ao comércio de resíduos de papel (aparas de papel), uma atividade voltada somente
para a compra e venda de aparas de papel.
Foi criada em 17 de fevereiro de 1981 em São Paulo, sucessora de outras Associações como a
ABRAP – Associação Brasileira dos Aparistas de Papel, com sede no Rio de Janeiro, e a Associação do Comércio de Papel, com sede em São Paulo.
O aparista de papel é o empresário responsável pela compra de aparas de papel dos pequenos comerciantes, dos sucateiros, das associações, das pequenas empresas, sobras de produção
gráfica, de bancos, de supermercados, de escolas, dentre outros.

ANAP is a nationwide non-profit institution, which brings together companies dedicated to
waste-paper recycling, an activity focused solely on the purchase and sale of paper scraps.
The association was created on February 17, 1981 in São Paulo, after other associations such
as ABRAP – Associação Brasileira dos Aparistas de Papel, based in Rio de Janeiro, and Associação
do Comércio de Papel, based in São Paulo.
The paper scraper is the entrepreneur responsible for purchasing paper scraps from small
traders, scrap dealers, associations, small companies, graphic production leftovers, banks, supermarkets, schools, among others.

ANCAT - Associação Nacional de Catadores e Catadoras de
Materiais Recicláveis
Estande K4
T.: (11) 5084-3466
E.: Rua Barão de Itapetininga, 255, sala 1207, São Paulo/SP
M.: ancatnacional@gmail.com
W.: www.ancat.org.br

A Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) é uma
associação sem fins lucrativos formada por profissionais da catação. Iniciativa criada pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), a ANCAT desenvolve projetos
de logística reversa com focos primordiais: a eficiência na recuperação de embalagens e a capacitação produtiva e econômica dos trabalhadores organizados em cooperativas e associações,
além dos catadores que ainda atuam nas ruas e em lixões de todo o Brasil.

The National Recycling Materials Association (ANCAT) is a non-profit association established
by waste pickers. Initiative created by the National Movement of Recyclable Material Collectors
(MNCR), ANCAT develops reverse logistics as primary focuses: efficiency in packaging recovery
and the productive and economic training of workers organized in cooperatives and associations, in addition to the recycling materials collectors who they still work on the streets and in
dumps throughout Brazil.

AST – Serviços, Soluções e Tecnologias em Meio Ambiente S/A.
Estande A7
C.: Sr. Walter Plácido
T.: (21) 2507.5712
E.: Rua Madre Maria Victória, 90 – salas 803/804 –Niterói/RJ
M.: walter.astbrasil@gmail.com
W.: www.ast-ambiente.com.br

AST Ambiente, criada em 2008, tem como objetivo oferecer a melhor e mais eficaz solução
na prestação de serviços na área do ambiente, especialmente no setor dos resíduos e efluentes,
sobretudo no tratamento de chorume e purificação de águas com membranas.
A equipe técnica AST conta com mais de duas décadas de experiência, é especializada
no tratamento de chorume pelo sistema de Osmose Reversa (OR) e consiste nos profissionais
que iniciaram esta atividade em Portugal.
Atuando no Brasil desde 2013, a empresa tem hoje mais de uma dúzia de sistemas em operação nos estados de Alagoas, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco e no Rio de Janeiro onde
recentemente foi instalado o maior sistema OR do mundo, no CTR Seropédica, com capacidade
de tratamento de 1000 m³/dia de chorume.
AST Ambiente borned in 2008, aims to offer the best and most effective solution in providing
services in environmental area, especially inside the waste and effluent sector, especially in the
treatment of leachate and water purification through membranes.
AST technical team has over two decades of experience, specialized in leachate treatment by
Reverse Osmosis (OR) system and consists of professionals who started this activity in Portugal.
Operating in Brazil since 2013, the company currently has more than a dozen systems in
operation in the states of Alagoas, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco and Rio de Janeiro,
where the world’s largest OR system was recently installed at CTR Seropédica, with a treatment
capacity of 1000 m³ / day of leachate.

Biopar Soluções Ambientais LTDA
Estande D6
C.: Sra. Valentina Circe Vettori
T.: (11) 4133-3233
E.: Alameda Madeira, 222 - 16° andar – Barueri, SP
M.: valentina@tecipar.com.br
W.: www.biosector.com.br

A Biosector produz, comercializa, instala e opera equipamentos que apoiam a reciclagem e a
valorização de resíduos, oferecendo soluções personalizadas, sustentáveis e eficientes, conforme a necessidade de cada cliente.

Biosetor manufactures, sells, installs and operates equipment that supports recycling and
waste retrieval, providing custom made, sustainable and efficient solutions, according to the requirements of each single client.

BRUNO INDUSTRIAL
Estande D7
C.: Sr. Angelo Heinz
T.: (49) 3541-3100
E.: Rodovia BR 282 - KM 340 - nº 83 - Campos Novos/SC
M.: angelo@bruno.com.br
W.: www.bruno.com.br

A BRUNO INDUSTRIAL é uma empresa 100% brasileira, que fornece soluções e fabrica equipamentos com a mais alta robustez, produtividade e simplicidade de manutenção, nas linhas
PAPEL, MADEIRA, FLORESTAL e RECICLAGEM. A Bruno atende todo o território nacional e seus
produtos são exportados para países do Mercosul, Europa, Ásia, Oceania, e Estados Unidos.
Seus equipamentos são fruto de uma extensiva pesquisa, estando sempre em sintonia com as
necessidades do mercado e ainda contribuem com a preservação ambiental.

BRUNO INDUSTRIAL is a 100% Brazilian company that provides solutions and manufactures
equipment with the highest robustness, productivity and simplicity of maintenance, in the PAPER, MADEIRA, FORESTRY and RECYCLING lines. Bruno serves the entire national territory, and
its products are exported to countries of Mercosur, Europe, Asia, Oceania, and the United States.
Our equipment is the result of an extensive research, always being in tune with the needs of
the Market and still contribute to environmental preservation.

BÜHLER
Estande C3
C.: Sr. Jean Carlo Gonçalves
T.: (47) 2111-2700
E.: Rua Francisco Vahldieck, 3767 – Blumenau/SC
M.: jean.carlo@buhlergroup.com
W.: www.buhlergroup.com

Soluções sob medida para atender às suas necessidades. A Bühler fornece soluções ópticas
de classificação para indústrias de processamento e reciclagem de plástico, que exigem os mais
altos padrões de pureza e qualidade. A linha de classificadores ópticos da Bühler concentra-se
na classificação de precisão, maximizando a capacidade, a pureza e o rendimento, e proporcionando um desempenho consistente.
As linhas SORTEX e SANMAK atendem aos requisitos individuais e são adequadas para o processamento de pequena, média e grande escala. São capazes de classificar uma variedade de
plásticos; Flakes de PET, flakes HDPE, PVC (off-cuts e pós-consumo), resíduos WEEE/ELV (recuperação de fios), PVB, PP, ABS, PS e pellets de plásticos, bem como agrupamento de cores para
maximizar ainda mais o valor do produto.
Compromisso contínuo e investimento em P&D, garante que a gama de classificadores ópticos da Bühler produza excelentes resultados para setores como embalagem, construção, WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment), veículos em fim de vida (ELV) e petroquímicos.

Solutions tailored to suit your needs. Bühler provides optical sorting solutions for plastic processing and recycling industries, who demandthe highest standards of purity and quality. The
SORTEX range of optical sorters focuses on precision sorting, maximising capacity, purity and
yield, and delivering a consistent performance.
The SORTEX range meets individual requirements and is suitable for small, medium and large-scale processing. It is able to sort a variety of plastics, PET flakes, HDPE flakes, uPVC window
regrind off-cuts and post-consumer), WEEE/ELV residue (wire recovery), PVB, PP, ABS, PS and
plastic pellets, as well as colour grouping to further maximise product value.
Ongoing commitment and investment in R&D, ensures that Bühler’s range of optical sorters
produce excellent results for industries such as packaging, construction, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE), End-of-life vehicles (ELV) and petrochemical.

BUSA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
Estande C6
C.: Sr. José Eduardo C. A. Rodrigues
T.: (16) 3831.8500
E.: Rua Álvaro Rodrigues, 56 – Área Industrial, Guará, SP
M.: eduardo@busa.com.br
W.: https://www.busa.com.br
Desde 1956 no mercado, a Busa sempre oferece soluções diferenciadas para a agricultura
nacional. Todo esse know-how possibilitou a entrada em novos segmentos do mercado, como
a Linha de Equipamentos Rodoviários e agora a Linha Ambiental.
A Linha Ambiental apresenta ao mercado nacional uma inovação na prestação de serviços de
coleta de resíduos orgânicos, tornando-a mais eficaz e diminuindo custos operacionais, além de
várias vantagens aos cidadãos e ao meio ambiente.
O Compactador Lateral conta com 6 câmeras de monitoramento e o próprio motorista opera
o sistema, do interior da cabine do caminhão e sem qualquer conato com os resíduos. A operação é realizada por meio de um controle remoto – joystick – integrado a um sistema computadorizado.
O Contentor favorece a organização e a limpeza de ambientes por meio de armazenagem e
transporte adequado dos resíduos, diminuindo pragas urbanas e resíduos espalhados nas ruas e
calçadas.
BUSA is in the market since 1956 always offering distinguished solutions for the agriculture
industry. The know-how granted over the years make possible the entry into new market segments, such as the Highway Equipment Line and the Environmental Line.
The Environmental Line presents an innovation in waste collection services, making it more
efficient and reducing operating costs, in addition to several advantages for citizens and environment.
The Side Compactor has 6 monitoring cameras and the driver himself operates the system
from inside the truck cabin without any contact with the waste. The operation is carried out
through a remote control - joystick - integrated into a computerized system.
This waste bin system benefits the public cleaning through a fast and adequate transportation,
reducing urban plagues and waste spread on streets and sidewalks.

CHB LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Estande H6
C.: Sr. André Felipe Costa Souza
T.: (11) 2909-1757
E.: Rua Certa, 163 – Jardim Doraly, Guarulhos, SP
M.: locacoes@chbequipamentos.com.br
W.: www.chbrentalsp.com.br/

Com experiência e tradição desde 1983, a CHB iniciou suas atividades atuando fortemente na
recuperação de componentes hidráulicos, produção de pinças para movimentação de sucatas e
em 1997 abriu sua primeira filial na cidade de São Paulo.
A partir de novembro de 2000 a CHB SP estendeu suas atividades para o ramo de locações de
equipamentos atuando em todo o território nacional, pautada na qualidade, comprometimento
e pontualidade nos serviços prestados.
Hoje a CHB SP está solidamente estabelecida no mercado com uma frota de mais de 300
equipamentos novos e semi-novos de marcas consagradas liderados em sua maioria pelos equipamentos da Dosan.
Nossos equipamentos estão distribuídos entre Escavadeiras de 5 a 120 toneladas, nossas tradicionais Pinças para Transporte de Sucata totalmente reformuladas, uma linha completa de
eletromagnéticos e as tesouras para corte mecanizado de sucata, distribuído em parceria com a
VTN Europa, Caminhões Off Road, Pipa, Munk, Carroceria, Comboio, bem como Prancha para o
transporte dos equipamentos e comodidade dos nossos clientes.
Personalizamos sua locação de acordo com sua necessidade. Consulte-nos ou solicite um
orçamento pelo nosso WhatsApp (11) 2909-1757
With experience and tradition since 1983, CHB started its activities working strongly in the recovery of hydraulic components, production of tweezers for scrap moving and in 1997 opened
its first branch in the city of São Paulo.
From November 2000, CHB SP extended its activities to the field of equipment leasing operating throughout the country, based on quality, commitment and punctuality in the services
provided.
Today CHB SP is solidly accepted in the market with a fleet of more than 300 new and semi-new equipment from established brands led mostly by Dosan equipment.
Our equipment is distributed between 5 to 120 ton excavators, our traditional Scrap Transport
Clamps totally redesigned, a complete line of electromagnetics and as shears for mechanized
scrap cutting, distributed in partnership with VTN Europe, Off Road Trucks, Pipa, Munk, Bodywork,
Train, as well as a board for the transport of equipment and the convenience of our customers.
We customize your rental according to your needs. Contact us or request a quote through our
WhatsApp (11) 2909-1757

CONEMAG
Estande E7/E8
C.: Sr. Eduardo Bueno
T.: (16) 99761-3230
E.: Av. João Bosco Antônio da Silva Faria - Jardim Araraquara, Araraquara – SP
M.: comercial@prensasconemag.com.br
W.: www.prensasconemag.com.br

Atuando há 20 anos no mercado de equipamentos para beneficiamento e preparação de
sucatas, a empresa Prensas Conemag iniciou suas atividades com base nos 03 pilares da sustentabilidade, dando ênfase aos valores ambientais, sociais e econômicos. Sempre focada nas
soluções e inovações relacionadas ao seu setor, mantendo-se atualizada aos procedimentos
técnicos e comerciais que abrangem seu ramo de negócio.
Tendo como Missão desenvolver e produzir equipamentos com alto nível de qualidade, para
atender aos mais exigentes requisitos de segurança e produtividade. Ética, Comprometimento,
Melhoria Contínua e Inovação, são políticas de trabalho que fazem parte dos seus Valores.
Sua Visão é ser reconhecida como “empresa referência” no desenvolvimento de soluções para
o mercado de sucatas, garantindo a satisfação de seus clientes, parceiros e colaboradores. Sua
planta está estrategicamente localizada no centro do estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, garantindo aos seus clientes confiabilidade na entrega e na assistência técnica dos seus
equipamentos.
Operating for 20 years in the market for equipment for scrap processing and preparation,
Prensas Conemag started its activities based on the 03 sustainability pillars, with emphasis on
environmental, social and economic values. Always focused on the solutions and innovations
related to its sector, keeping up to date with the technical and commercial procedures that cover
its branch of business.
Having as Mission to develop and produce equipment with a high level of quality, to meet
safety and productivity requirements. Ethics, Commitment, Continuous Improvement, and Innovation are working policies that are part of their Values.
Our Vision is to be recognized as a “reference company” in the development of solutions for
the scrap market, guaranteeing the satisfaction of its customers, partners and employees. Our
plant is strategically located in the center of the state of São Paulo, in the city of Araraquara,
guaranteeing its customers reliability in the delivery and technical assistance of their equipment.

CONTEMAR AMBIENTAL
Estande J5
C.: Sr. Ignacio Arriola
T.: (15) 3235-3700
E.: Avenida Georg Schaefller, 1985 – Sorocaba/São Paulo
M.: jvalverde@contemar.com.br
W.: www.contemar.com.br

Atuando desde 2000, a CONTEMAR AMBIENTAL é pioneira e líder no conceito de coleta mecanizada e conteinerização no Brasil e já está presente nas ruas de mais de 100 cidades. Além da
fábrica em Mandirituba/PR, com o intuito de melhor atender nossos clientes, contamos também
com as nossas filiais de serviços no RS, SC e SP, além da nossa matriz em Sorocaba.
Pertencemos ao grupo espanhol Contenur, uma das maiores potenciais globais do setor com
atuação em mais de 40 países. Além da venda de contentores, possuímos equipe especializada para desenvolvimento de projetos, seja de produto, como também para auxiliar cidades em
como implantar a coleta mecanizada com sucesso, além de serviço de higienização e manutenção.
Desde o assessoramento prévio, consultoria, até seu planejamento e implantação considerando características demográficas e números da geração de resíduos de cada região da cidade
a ser conteinerizada. Nós fornecemos as soluções mais inovadoras, confiáveis e de qualidade do
mercado.
Acting since 2000, CONTEMAR AMBIENTAL is a pioneer and leader in the concept of mechanized collection and containerization in Brazil and is already present in the streets of more than
100 cities. Besides the factory in Mandirituba / PR, to better serve our customers, we also have
our subsidiaries of services in RS, SC and SP, in addition to our headquarters in Sorocaba.
We belong to the Spanish group Contenur, one of the largest global powers in the sector with
operations in more than 40 countries. In addition to the sale of containers, we have specialized
team to develop projects, be it product, as well as to assist cities in how to successfully implement mechanized collection, as well as sanitation and maintenance services.
From guidance, consulting, to its planning and implementation considering demographic
characteristics and numbers of the generation of waste from each region of the city to be containerized. We provide the most innovative, reliable, and quality solutions on the market.

Precisando fortalecer
sua imagem?

A Kaluana te
ajuda a crescer!
Somos especialistas em Identidade Corporativa
e desenvolvemos sua programação visual,
fotografando e criando projetos gráficos.

COOPERCAPS
Estande K5
C.: Sr. Telines Basílio
T.: (11) 5567.7937
E.: Av. João Paulo da Silva, 48 - Cidade Dutra, São Paulo - SP
M.: carioca@coopercaps.com.br
W.: www.coopercaps.com.br

A Coopercaps é a maior cooperativa de coleta seletiva do estado de São Paulo. Hoje com 18
anos, operamos duas centrais de triagem, uma em Interlagos, outra em Paraisópolis, além de dar
o controle de qualidade na Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus.
Contamos também com 28 postos de entrega voluntários espalhados pela Capital, e mais de
240 cooperados trabalhando diariamente! Nosso lema é mais do que reciclar o que a sociedade
chama de lixo, nós reciclamos vidas!

Coopercaps is the largest waste pickers cooperative in the state of São Paulo. Today
at the age of 18, Coopercaps operate two sorting centers, one in Interlagos, and the other in
Paraisópolis, in addition to providing quality control at the Carolina Maria de Jesus Mechanized
Screening Center.
We also have 28 volunteer delivery stations throughout the Capital, and more than 240 cooperative members working daily! Our motto is more than recycling what a society calls garbage,
we recycle lives!

DANIELI DO BRASIL LTDA
Estande D4
C.: Sr. Karl Abude Scheidl
T.: (11) 3995-3150
E.: Rua Georg Rexroth,609 Gleba A e B, Diadema - SP
M.: k.scheidl@uk.danieli.com
W.: www.danieli-centro-recycling.com

Danieli Centro Recycling (DCR) é um fornecedor de equipamentos e plantas completas para
reciclagem de sucata ferrosa e não ferrosa.
DCR é uma linha de produtos da empresa multinacional Danieli & C. Officine Meccaniche
S.p.A., fornecedora líder de plantas para a indústria de metais, e incorpora 3 marcas de primeira
classe:
Danieli Lynxs, trituradores de sucata (shredders) de 800 a 10.000hp
Danieli Henschel, gama abrangente de prensas tesoura hidráulicas de até 1600t, prensas enfardadeiras, moinhos verticais e pré-trituradores
Danieli Riverside, linha abrangente de rotores e peças sobressalentes originais para a indústria
de reciclagem de sucata, como peças de desgaste para shredders e prensas tesoura.
As 3 marcas reúnem know-how e décadas de experiência, fortalecendo a posição de mercado da DCR e que a fazem líder no mercado de reciclagem de sucata, capaz de fornecer a mais
ampla gama de Equipamentos de última geração e Serviços de alta qualidade.
Danieli Centro Recycling (DCR) is a supplier of complete plants and ferrous and non-ferrous
scrap recycling equipment.
DCR is a product line of the multinational Company Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.,
a leading and fully integrated plant supplier for the metals industry business, and incorporates 3
top class brands;
Danieli Lynxs, scrap shredders (i.e. automobile shredders) from 800 through to 10,000hp
Danieli Henschel, a comprehensive range of hydraulic shears up to 1600 t, baling presses,
grinder mills and pre-shredders
Danieli Riverside, a comprehensive line of specialized rotors and added-value original spares
for scrap recycling industry as shredder wear parts for automobile shredders.
The 3 centres of competence, bring together their know-how and decades of experience,
strengthening the DCR market position, and makes DCR a formidable player in the scrap recycling market capable to provide the widest range of top quality and state of the art equipment
and services.

DARTEK VIBRACION
Estande J4
C.: Sr. Luís Sousa
M.: luis.sousa@iris.com.pt
W.: www.dartek.es

Dartek é uma empresa industrial fundada em 2008 com o objetivo em fornecer soluções de
manipulação de MATERIAIS SOLIDOS a granel. Desenhamos e fabricamos maquinas vibratórias
para separação MECÂNICA de materiais. Composta por pessoal técnico com mais de 20 anos de
experiência no sector e contando com uma fábrica de metalurgia com uma experiência de 50
anos no fabrico de maquinaria vibrante, canaliza os seus esforços em oferecer a máxima QUALIDADE, INOVAÇÃO técnica e serviço aos seus clientes.
Fabricamos equipamentos de distribuição vibrantes, peneiras de malha metálica e elástica e
sistemas de transportes tubulares. A última novidade DARTEK são as mesas de separação dessimétrica que com combinação de peneira e aspiração são ideias para separação entre material
leve e pesado muito utilizadas em tratamentos de COMPOSTAGEM em unidades de RSU.
Os equipamentos DARTEK são muitos utilizados em unidades de tratamentos de resíduos de
RSU, em Sucatas assim como em pedreiras e fundições.
DARTEK S.L.L. is an industrial company raised in 2008 with the goal to supply the market with
solutions for handling Solid Material. We design and produce vibrating units for mechanical sorting of materials. Based on a technical team with more than 20 years’ experience and with the
backbone of a metallurgic factory with 50 years’ experience we focus our efforts in providing
high quality and high technical innovation and services to our customers.
We produce vibrating feeders, screeners and tubular transportation solutions. The latest release of Dartek is the densiometric tables combining aspiration and screening to sort light and heavy
material very much used in COMPOSTING fraction of MSW plants.
The DARTEK equipment’s are commonly used in MSW stations, scrap-yards foundries and
construction and demolition units.

DOPPSTADT RECYCLING
Estande A9
C.: Sr. Marcelo Vieira
T.: (11) 5548-1500
E.: Rua da Paz, 1.601, cj. 415, Chácara Santo Antônio – São Paulo, SP
M.: marcelo.vieira@tfdbrasil.com.br
W.: www.tfdbrasil.com.br

A Doppstadt é uma empresa moderna com uma longa tradição. Fundada por Werner Doppstadt em 1965 como uma empresa com foco em equipamentos agrícolas e com sede em
Velbert, Doppstadt evoluiu para se tornar agora um parceiro líder mundial na área de tecnologia
ambiental.
Funcionários competentes e altamente motivados desenvolvem, projetam e produzem sistemas e equipamentos de trituração que são voltados para uso móvel e estacionário e para lidar
com uma ampla variedade de materiais como resíduos de madeira, residências domésticas, comerciais e industriais, bio-resíduos, terra escavada e verde desperdício.
Com clientes localizados em mais de 40 países, fazemos uma contribuição significativa para
proteger o meio ambiente e conservar os recursos naturais.
No Brasil a Doppstadt tem representação exclusiva através da TFD – Terminal Full Dealer Representações e Serviços Ltda.

Doppstadt is a modern company with a long-standing tradition. Founded by Werner Doppstadt in 1965 as a company focusing on agricultural equipment and based in Velbert, Doppstadt has
evolved to become now a leading partner worldwide in the field of environmental technology.
Competent, highly motivated employees develop, design, and produce systems and shredding equipment that are geared for mobile and stationary use and for handling a wide variety of
materials like waste wood, household, commercial and industrial waste, bio-waste, excavated
earth and green waste.
For customers located in more than 40 countries, we make a significant contribution to protecting the environment and conserving resources.
In Brazil, Doppstadt has exclusive representation through TFD - Terminal Full Dealer Representações e Serviços Ltda.

FABRIKTEC
Estande E3
C.: Sr. Michael Benildo Boni da Silva
T.: (11) 3831-0044
E.: Estrada Olindo Carlos Toigo, 4101 - Linha 06 - Flores da Cunha/RS
M.: fabriktec@fabriktec.com.br
W.: www.fabriktec.com.br

FabrikTec consolida experiência, conhecimento técnico e o melhor da tecnologia atual na
fabricação de suas máquinas.
Com flexibilidade, cuidado e inovação para atender as demandas mais exigentes, a FabrikTec
Brasil combina tecnologia com conceitos inovadores para desenvolver trituradores de acordo
com as propriedades específicas de cada material. A largura das lâminas, a forma do dente, o
número de dentes por lâmina e sua disposição na circunferência determinam as características
de desempenho de cada cortador.
A FabrikTec não apenas define padrões de alta qualidade para o cortador certo, mas também
emprega assentos mais estáveis para os eixos, o que oferece melhor e mais fácil manutenção.
A Fabriktec possui 3 linhas de produção; Shredders, Enfardadeiras e Usisnas de Reciclagem.

FabrikTec consolidates experience, technical knowledge and the best of current technology in
the manufacture of its machines.
With flexibility, care and innovation to meet the most challenging demands, FabrikTec Brasil
combines technology with innovative concepts to develop crushers according to the specific
properties of each material. The width of the blades, the shape of the tooth, the number of teeth
per blade and their arrangement on the circumference determine the performance characteristics of each cutter.
FabrikTec not only sets high quality standards for the right cutter, but also employs steadier
seats for the axles, which offers better and easier maintenance.
Fabriktec has 3 production lines: Shredders, Balers and Recycling Plants.

GREEN TEC COLETA DE RESÍDUOS LTDA
Estande A3
C.: Sr. Alexandre Teixeira
T.: (11) 2500-3415
E.: Rua Raphael da Anunciação Fontes, 407 – Suzano, SP
M.: alexandre.teixeira@greentecsolucoes.com.br
W.: www.greentecsolucoes.com.br
Greentec Ambiental é uma empresa que transforma resíduos em matéria-prima. Somos uma
usina de transformação especializada em resíduo industrial não contaminado.
Com auxílio da tecnologia, nos permitimos desenvolver a nossa atividade de forma limpa e
segura, trabalhamos e nos empenhamos em contribuir com a logística reversa e a economia
circular, das maiores e melhores empresas do planeta.
Recebemos e coletamos resíduos eletrônicos, têxteis oriundos de confecções e vestuários
novos, usados e ou apreendidos, entre outros. Transformamos todo e qualquer tipo de resíduo,
para que possa ser consumido pela cadeia industrial.
A Greentec Ambiental possui duas grandes frentes de trabalho, a primeira no recebimento de
resíduos e no seu tratamento, a segunda é a fomentação de uma matéria-prima limpa que foi
produzida sem a emissão de CO² ou qualquer outro tipo de poluente.
O resíduo gerado pela sua empresa é o nosso maior desafio, ou seja, nosso objetivo é dar solução para todo e qualquer tipo de resíduo, sem que ele seja encaminhado para aterro sanitário.

Greentech Ambiental is a company that transforms waste in raw material. We are specialized
processing plant into an uncontaminated industrial waste.
With the assistance of technology, we allow ourselves to develop our activity cleanly and
safely, we work, and we are committed to contributing to the reverse logistics and circular economy of the biggest and best companies on the planet.
We receive and collect E-waste, textiles arising from new, used and or withdrawn clothing,
among others.
We transform all type of waste that it can be consumed by the industrial chain.
Greentec Ambiental has two major work fronts, the first one in receipt and treatment of waste,
and the second one is the fomentation of a clean raw material that was produced without the
emission of CO2 or any other type of pollutants.
The waste generated by your company is our greatest challenge, so our purpose is to provide
a solution for any and all type of waste, without being referred to landfilling.

GREENWINS
Estande C4
T.: +41 794167727
E.: Rue du Nord 7, CH-2735 Bévilard, Switzerland
WEB: www.greenwins.ch

Acreditamos que uma grande ideia tem o poder de mudar o mundo. Por isso, nossos projetos
e parcerias são desenvolvidos para tornar realidade o ideal em que mais apostamos: um futuro
sustentável para todos!
Engajados nesse objetivo, nós da GreenWins, unimos desenvolvimento sustentável e marketing através de totens inteligentes que coletam resíduos para reciclagem, além de premiar os
participantes e ainda promover o parceiro comercial.
Em nosso país há um grande espaço a cobrir na conscientização e nos resultados de reciclagem diários. Queremos que sua marca participe também desse grande projeto de sustentabilidade. O caminho para isso? Totens inteligentes!
NOSSA GRANDE IDEIA: Um totem inteligente de reciclagem. Nosso totem foi feito para tornar
possível tudo aquilo que prezamos e acreditamos. Perfeito para locais públicos, ele armazena resíduos recicláveis de diversos tipos e tamanhos, além de instruir e comunicar sobre as vantagens
e benefícios que se tem ao depositar seu material.

We believe that a great idea has the power to change the world. That’s why our projects and
partnerships are designed to make the ideal we bet on: a sustainable future for all!
Engaged in this goal, we at GreenWins combine sustainable development and marketing
through smart totems that collect waste for recycling, as well as rewarding participants and promoting the business partner.
In our country there is a large space to cover in awareness and daily recycling results. We want
your brand to also participate in this great sustainability project. The way to this? Smart totems!
OUR GREAT IDEA: A smart recycling totem. Our totem was made to make everything we cherish
and believe possible.
Perfect for public places, it stores recyclable waste of various types and sizes, and instructs and
communicates the advantages and benefits of depositing your material.

H&G ENTSORGUNGSSYSTEME GmbH
Estande H1
C.: Sr. Ricardo
T.: (35) 3435-4559
E.: R. Luiz Valentini, 48 - Bairro Mantiqueira, Extrema – MG
H&G Entsorgungssysteme GmbH é um fabricante de equipamentos para gestão de resíduos.
O nosso principal produto é o conhecido compactador de parafuso/sem-fim. O objetivo deste tipo de compactadores é reduzir enormes quantidades de resíduos ao mínimo do seu volume
original de uma forma muito eficaz para que possam ser descartados de forma rápida, económica e com o mínimo esforço humano.
Há quase 30 anos que produzimos e fornecemos os nossos compactadores de parafuso para
clientes de referência na Alemanha, por toda a Europa, Austrália, Médio Oriente e Estados Unidos.
No nosso grupo de empresas, fabricamos em estreita cooperação todos os componentes na
nossa fábrica, tendo fabricado e instalado mais de 7500 compactadores até à data.
Além disso, estamos a produzir sistemas de recolha subterrânea. Estas unidades são utilizadas
para a recolha de resíduos no subsolo sejam indiferenciados, resíduos biodegradáveis, vidro,
papel etc.

H&G Entsorgungssysteme GmbH is a manufacturer of waste disposal equipment. Our core
product is the so called screw/auger compactor. The principle with these types of compactors
is to reduce vast amounts of waste to a minimum of their original volume so efficiently that they
can be disposed of quickly, economically and with a minimum of manpower.
For almost 30 years we have been producing and supplying our screw compactors to notable
customers in Germany, all over Europe, Australia and the Middle East and the US. In our company
group, we manufacture all our components in close cooperation in our own production plant,
having produced and installed more than 7500 compactors so far in total. Furthermore, we are
producing underground container collection systems. These units are being used to collect mixed, - and bio waste, glass, paper, etc. under the ground.

HFORT EQUIPAMENTOS AGROFLORESTAISLTDA EPP
Estande J1
C.: Sr. Lenilson José Fedencio
T.: (47) 3333-1495
E.: Rodovia BR470, KM69, Bairro Rio Morto, Indaial / SC
M.: gerencia@hfort.com.br
W.: www.hfort.com.br

Há quase 20 anos produzindo qualidade, a HFort tem visão inovadora e busca levar aos clientes mais agilidade e eficiência em suas operações. Cada item fabricado passa por um criterioso
controle de qualidade, garantindo mais durabilidade aos produtos.
Contamos com um moderno parque fabril e produzimos uma linha completa de equipamentos sucateiros, produtos e acessórios, ideais para reduzir custos e tempo de trabalho. Estamos
presentes em toda américa Latina, prestando atendimento de qualidade ao cliente, visando sua
satisfação.
Já conhece os produtos Hfort? Visite nosso site www.hfort.com.br e entre em contato conosco. Estamos a disposição para levar até você nossas soluções.

For nearly 20 years producing quality, HFort has had an innovative vision and seeks to bring
customers more agility and efficiency in their operations. Each manufactured item undergoes
careful quality control, ensuring more durability to the products.
We have a modern industrial park and produce a complete line of scrap equipment, products,
and accessories, ideal for reducing costs and working time.
We are present throughout Latin America, providing quality customer service, aiming at their
satisfaction.
Do you already know Hfort products? Visit our website www.hfort.com.br and get in touch
with us. We are available to bring you our solutions.

HIDROEUROPA BRASIL
Estande G2
T.: (11) 4193.5681
E.: Av. Andromeda, 885 – Sala 818 / Barueri, SP
M.: leopontes@hidroeuropa.com
W.: www.hidroeuropa.com/pt

A HIDROEUROPA, fundada em 1972, é uma empresa totalmente consolidada na fabricação de
máquinas para a recuperação e reciclagem de resíduos; uma empresa moderna, adaptada aos
novos tempos. Dispõe de instalações de 12.000m² perfeitamente preparadas para a criação de
máquinas de última geração, operando na Europa, América, Ásia e África.
SERVIÇOS:
Análise - estudam as necessidades dos clientes, aconselhando-os a adotar a melhor solução
à medida das suas necessidades.
Manufatura - fabricação de máquinas robustas, confiáveis, eficientes e, acima de tudo, rentáveis para gerar melhor custo-benefício.
Adaptação - máquinas projetadas, tropicalizadas e fabricadas, adaptando-se a cada cliente e
regiões, para atender 100% das suas necessidades.
Instalação - atendimento global, inclusive ao startup dos produtos em sua localização final.
CERTIFICAÇÕES:
Certificado de Conformidade da Produção emitido pela UCA
Certificado de Qualidade ISO 9001: 2015
HIDROEUROPA, was founded in 1972 and is a fully consolidated company in the manufacture
of machines for the recovery and recycling of waste, a modern company, adapted to the new
times. It has 12,000m² of facilities perfectly prepared for the creation of the latest generation
machines, operating in Europe, America, Asia and Africa.
SERVICES:
Analysis - study the needs of customers, advising them to adopt the best tailored solution to
their needs.
Manufacturing - manufacture of robust, reliable, efficient and, above all, profitable machines
to generate a better cost-benefit ratio.
Adaptation - machines designed, tropicalized, and manufactured adapting to each customer
and regions to meet 100% of their needs.
Installation - global service, including the start-up of products in their final location.
CERTIFICATIONS:
Production Compliance Certificate issued by UCA
Quality Certificate ISO 9001: 2015

HITACHI ZOSEN INOVA
Estande C4
C.: Sr. Rolland Geil
T.: +4144 277.1111
E.: Hardturmstrasse 127, 8005 -Zurich, Switzerland
WEB: www.hz-inova.com
A empresa suíça de tecnologia limpa Hitachi Zosen Inova (HZI), antiga von Roll Inova, é líder
mundial de mercado em tecnologia para recupe¬ração de energia e materiais a partir de resíduos sólidos urbanos, CDR e biorresíduos. Atuando como contratante principal, a HZI fornece
usinas completas “chave na mão” com tecnologias próprias.
A gama de produtos é ampla e voltada para a operação e manutenção. Nossos clientes são
empresas de gestão de resíduos, municípios e empresas de abastecimento de energia. Nos novos mercados, também colaboramos com parceiros locais. Nossas soluções fazem parte de
mais de 600 projetos de referência, desde 1933.

Swiss cleantech company Hitachi Zosen Inova (HZI), formerly of Roll Inova, is the world market
leader in technology for recovering energy and materials from municipal solids, CDR and biowaste. Acting as prime contractor, an HZI offers turnkey complete plants with their own standards.
The product range is wide and focused on operation and maintenance. Our clients are waste
management companies, municipalities and energy supply companies. In new markets, we also
collaborate with local partners. Our solutions they are part of more than 600 reference projects
since 1933.

HOMEBIOGÁS BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI
Estande A1
C.: Sr. Thiago Chiessi
T.: (11) 9.6577.9831
E.: Rua Borges de Barros, 90 – São Paulo, SP
M.: comercial2@biomovement.com.br
W.: www.homebiogas.com.br

O foco da BioMovement é melhorar qualidade de vida, levar dignidade e gerar resiliência por
meio da implantação de tecnologias inovadoras e sustentáveis. Nossos biodigestores possibilitam o tratamento de resíduos orgânicos (alimentares e esterco animal) gerando como subprodutos biogás para cocção e um fertilizante líquido natural rico em macro e micronutrientes que
permite o condicionamento e fortalecimento do solo. Produto com patente global onde somos
distribuidores exclusivos no Brasil.
BioMoviment’s focus is to improve the quality of life, bringing dignity and generate resilience
through the implementation of innovative and sustainable technologies. Our biodigesters enable
the treatment of residues (food and animal manure) generating as biogas for cooking and a natural liquid fertilizer rich in macro and micronutrients that allow the conditioning and strengthening
of the soil. Product with global patent where Biomovement Ambiental is an exclusive distributor
for Brazil.

INSTITUTO LIXO ZERO BRASIL
Estande A2
C.: Sr. Rodrigo Sabatini
T.: (48) 98462-0671
M.: rodrigo.sabatini@ilzb.org
W.: www.ilzb.org

O Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) é uma organização da sociedade civil autônoma, sem fins
lucrativos pioneira na disseminação do conceito Lixo Zero no Brasil. Fundado em 2010, O ILZB
representa no Brasil a ZWIA – Zero Waste International Alliance, movimento internacional de
organizações que desenvolvem o conceito e princípios Lixo Zero no Mundo.
Missão: Articular, Mobilizar e Provocar novas atitudes nas comunidades nacionais e internacionais promovendo a prática do Lixo Zero nos diversos segmentos da sociedade.
Visão: Ser referência nacional e internacional na disseminação e aplicação do conceito Lixo
Zero, promovendo a sustentabilidade da cadeia de resíduos para uma sociedade livre de descartes.
Valores: Ética e responsabilidade; Respeito às futuras gerações; Apoio à comunidade local na
valorização de práticas e conhecimentos; Conscientização quanto ao nosso papel e responsabilidade como ser humano e cidadão; Conservação da natureza e respeito pelo limite de seus
recursos; ambiente socialmente justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável.

The Zero Waste Brazil Institute (ILZB) is an autonomous, non-profit civil society organization
that pioneered the dissemination of the Zero Waste concept in Brazil. Founded in 2010, ILZB
represents in Brazil the ZWIA - Zero Waste International Alliance, an international movement of
associations that develop the concept and principles of Zero Waste in the World.
Mission: Articulate, Mobilize and Promote new attitudes in national and international communities, promoting the practice of Zero Waste in different segments of society.
Vision: To be a national and international reference in the dissemination and application of the
Zero Waste concept, promoting the sustainability of the waste chain for a waste-free society.
Values: Ethics and responsibility; Respect for future generations; Support to the local community in valuing practices and knowledge; Awareness of our role and responsibility as human beings and citizens; Conservation of nature and respect for the limits of its resources; Socially fair,
environmentally balanced and economically viable environment.

LINDNER
Estande D3
C.: Sr. Udo Siebert
T.: (41) 3099.7676
E.: Rua São Bento, 1859 – Hauer - Curtitia/PR
WEB: www.siebert.com.br

A LINDNER – Recyclingtech é um braço do grupo Lindner, responsável pela fabricação de
trituradores móveis de duplo eixo de baixa rotação da linha URRACO. Empresa austríaca fundada
em 1948 por Josef Lindner, inicialmente como fabricante de máquinas e equipamentos para a
indústria. A partir de 1980, Manfred Lindner identificou potencial no mercado de reaproveitamento de resíduos.
A linha de trituradores URRACO é composta por 2 modelos: URRACO 75 e URRACO 95, disponíveis na versão a diesel e elétrico, esta linha destaca-se pelo alto nível de eficiência energética
e durabilidade. A linha de trituradores estáticos conta com vários modelos que atendem diversas
aplicações permitindo como resultado final a obtenção de um produto homogêneo com uma
granulometria ideal para a finalidade.

LINDNER - Recyclingtech is an arm of the Lindner group, responsible for the manufacture of
mobile low-speed double-axis shredders of the URRACO line. An Austrian company founded
in 1948 by Josef Lindner was initially a manufacturer of machinery and equipment for industry.
However, since 1980, Manfred Lindner identified a great potential in the waste treatment and
recycling markets.
The URRACO shredder line is composed by 2 models: URRACO 75 and URRACO 95, all available in diesel or electric power, this line stands out for the high level of energy efficiency and
durability. In the other hand, the stationary line of shredders has several different models to assist
a vast range of applications, allowing as result a homogenous product with a granulometry ideal
for the purpose.

MÁQUINA SOLO
Estande G2
T.: (11) 4615.6406
E.: Rua Soledade, 149, Parque Insutrail – Guarulhos/SP
WEB: www.maquinasolo.com.br

A Máquina Solo oferece soluções em equipamentos móveis de alta tecnologia para tratamento e transformação de diferentes tipos de resíduos, como resíduos da construção civil e demolição, resíduos industriais, orgânicos, resíduos sólidos urbanos e resíduos volumosos.
Mostraremos como destaques nesta edição da Waste Expo os trituradores de resíduos [shredders] da marca TANA aplicados para produção de CDR (Combustível Derivados dos Resíduos),
CDRU (Combustível Derivados dos Resíduos sólidos Urbanos) e trituração de resíduos volumosos.
Para os resíduos da construção civil, os grandes destaques serão as Usinas de Triagem e Reciclagem de RCD (Resíduos da Construção e Demolição) da Komplet Latina e as caçambas-peneiras
e caçambas britadoras da MB Crusher. Para tratamento de lodo de ETE (Estação de Tratamento
de Efluente) e outros resíduos orgânicos, apresentaremos os compostadores da MENART.
Com mais de 20 anos de atuação no mercado brasileiro, a Máquina Solo tem se tornado referência no fornecimento de equipamento de alta tecnologia e pelo cuidadoso relacionamento
comercial e suporte de pós-venda. Venha visitar nosso estande e conhecer nossas soluções
inovadoras.

Máquina Solo offers high-tech mobile equipment solutions for the treatment and processing
of different types of waste, such as construction and demolition waste, industrial, organic, municipal solid waste and bulky waste. We will show as highlights in this edition of Waste Expo the
shredders by TANA applied to RDF production with Industrial and Municipal Solid Waste and for
crushing bulky waste. For the construction and demolition waste the highlight will be the sorting
and recycling plant of Komplet Latina, the crushing bucket and screening bucket of MB Crusher.
For the sewage sludge and other organic waste we will present the windrow turners of MENART.
With more than 20 years of experience in the Brazilian market, Máquina Solo has become a
reference in the supply of high technology equipment and for the careful business relationship
and after sales support. Come visit our booth and learn more about our innovative solutions.

MG RECYCLING
Estande B5
T.: (11) 4056-4552
E.: R. José Bonifácio, 1925 - Serraria, Diadema – SP
WEB: www.fragmaq.com.br

MG Recycling é uma empresa italiana fabricante de sistemas de granulação de cabos e soluções para a recuperação de cobre, alumínio e metais não ferrosos.
Os produtos MG incluem uma ampla gama de trituradores, granuladores, pulverizado¬res,
peneiras vibratórias, acessórios e planta completa sob medida.

MG Recycling is an italian manufacturer of cable granulation systems and solutions for the
reco-very of copper, aluminum and non-ferrous metals.
MG products include a wide range of shredders, granulators, pulverizers, sieves, accessories
and customized plants.

NKL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS
Estande E2
C.: Sr. Adriano Barreiros
T.: (19) 3935-2876
E.: Rua Turquesa, 17 - Recreio Campestre Jóia – Indaiatuba/SP
E.: adriano@nkindustrial.com.br
WEB: www.jaguarequipamentos.com

A Jaguar Equipamentos, empresa do grupo NKL Industrial, é uma empresa localizada na cidade de Indaiatuba-SP. Instalados numa área de 3.500 m², desenvolvemos equipamentos destinados à trituração de resíduos sólidos, bem como à processos que englobam a produção industrial, como transportadores, alimentadores e separadores; além de fornecermos serviços de
assistência técnica, reposição de peças, modernização de equipamentos e reforma de facas/
separadores.
Para as empresas que necessitam de trituradores específicos, desenvolvemos a solução ideal,
através de projetos e plantas formulados exclusivamente, visando atender os requisitos da empresa e do material à ser processado.

Jaguar Equipamentos, a company of the NKL Industrial group, is a company located in the city
of Indaiatuba, Brazil. Installed in an area of 3,500 m², we develop equipment for the treatment
of solid waste and besides that, we develop: conveyors, feeders and separators; in addition to
providing technical assistance services, parts replacement, equipment modernization and knife
reform.
For companies that require specific crushers, we have developed the ideal solution through
exclusively formulated projects and plants to meet the requirements of the company and the
material to be treat.

PESE BEM
Estande A4
C.: Sr. Luiz André Araújo
T.: (81) 9.9904.1694
E.: Rua Andre Puente, 545, Vila Sumaré / Alvorada, RS
M.: luiz.andre@compactaambiental.com

Pese bem balanças é especializada em sistemas de pesagem embarcada, onde com o sistema
exclusivo de instalação no eixo do caminhão, reduz de forma significativa o tempo de parada do
veículo para instalação.
Nosso sistema é o único que possui aplicativo próprio, possibilitando a informação em tempo
real e on line da pesagem para o cliente e o transportador.

Pese Bem scales is a specialized on-board weighing system, with a unique system of installation on the truck axle, that significantly reduces the lost time of the vehicle for installation.
Our system is the only one that has its own application, enabling real-time and online weighing information for the customer and the transporter.

PICVISA
Estande J4
T.: +351 91 7272400
WEB: www.picvisa.com.br
PICVISA empresa espanhola especializada no desenvolvimento de soluções de visão artificial
e robótica, orientadas para recuperação e valorização de materiais em fluxos de tratamento de
resíduos e reciclagem assim como controlo de qualidade industrial. É fabricante de equipamentos de separação ótica, linha ECOPACK e ECOGLASS bom como Robots de seleção de materiais.
Com mais de 200 equipamentos já instalados nos últimos 10 anos em todo o mundo, PICVISA foi a primeira em colocar equipamentos de separação ótico no Brasil tanto para reciclagem
de vidro como em linha automatizada de tratamentos de resíduos de RSU (valorização de PET/
PEAD/PEBD/ PP & tetrapack).
PICVISA possui desde 2017 um centro de provas industrial com capacidade de tratamento
de 10T/h para materiais densos (Vidros) ou 3T/h para materiais leves (plásticos). A empresa está
acreditada ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18801 e está integrada no Grupo Industrial CALAF
GRUP.

PICVISA is a Spanish company focus on development of image processing solutions and Robots, oriented for material recovery in recycling flows as well as quality control units. It’s a producer of optical sorting equipment’s, ECOPACK and ECOGLASS as well as Robots for material
sorting.
With more than 200 equipment’s already installed over the last 10 years all around the globe,
PICVISA was the first to introduce in BRASIL equipment’s for automatic glass recycling and implementing Optical Sorting units in an MSW Plant (PET/HDPE/LDPE/ PP & tetrapack) PICVISA has
since 2017 an industrial test center capable of handling 10T/h on heavy materials (glass)or 3T/h
for light material (plastics). It’s a certified ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18801 an integrated in
the Industrial Group- CALAF GRUP.

POTENZA COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS LTDA
Estande E6
C.: Sr. Eliel Burigo Borges
T.: (49) 3226.0677
E.: Rodovia BR 282, N° 2.200 – Lages, SC
M.: eliel@potenzaindustria.com.br
W.: www.potenzaindustria.com.br

A Potenza é reconhecida como uma das principais fabricantes mundiais em soluções com
domínio em tecnologia e inovação para produtos de movimentação de carga nos setores Florestal, Recicláveis Metálicos, Guindastes, Biomassa, Lixo e Rotatores Hidráulicos.
Com investimentos em P & D e capital humano, a empresa tornou-se referência em inovações
com produtos de alta tecnologia. Do design ao mercado, fabricamos produtos versáteis combinando inovação, robustez e alto desempenho que combinam durabilidade, facilidade de reparo
e tecnologias intercambiáveis.
Além da diversificação de produtos padronizados e de alta performance, também desenvolvemos soluções personalizadas para demandas específicas.
Eficiência e produtividade fazem parte das soluções que o produto reporta tornando os produtos fabricados pela Potenza como a ideal solução para as demandas do mercado.
Tudo é desenvolvido a partir de materiais nobres, com estrutura robusta e compacta, suportando as mais variadas forças dinâmicas para a máxima atuação e eficiência!
Somos Potenza!

Potenza is recognized as one of the world’s leading manufacturers of solutions with domain
technology and innovation for cargo handling products in the Forestry, Metallic Recyclables,
Cranes, Biomass, Garbage and Hydraulic Rotators sectors.
With investments in R&D and human capital, the company has become a reference in innovations with high-tech products. Design to market, manufacture versatile products combining
innovation, robustness and high performance that combine durability, ease of repair and interchangeable technologies.
In addition to diversifying standardized and high-performance products, we also develop customized solutions for specific demands.
Efficiency and productivity are part of the solutions that the product reports making the products manufactured by Potenza an ideal solution for market demands.
Everything is developed from noble materials, with a robust and compact structure, supporting the most dynamic variations for maximum efficiency and efficiency!
We are Potenza!

REGULATOR-CETRISA
Estande J4
T.: +351 91 7272400
WEB: www.picvisa.com.br

REGULATOR – CETRISA iniciou suas operações há mais de 50 anos atendendo ao mercado
do motor elétrico em especialidades onde se requeria uma grande precisão no controle de velocidade.
O controle destes moto-variadores era realizado através de correntes de Foucault. Desde os
anos noventa que fabricamos equipamentos para tratamento e separação de diversos metais
utilizando os princípios do magnetismo e correntes de indução.
Os equipamentos REGULATOR-CETRISA são vastamente utilizados em fluxos de re¬síduos
RSU para recuperação de ferros e alumínios assim como valorização de metais distintos (AL/ FE/
CU. etc) em diferentes fluxos desde plásticos, vidro, material Elétrico/ eletrônico, veículos em
fim de vida, centros de recuperação de metais, sucatas. Venha nos conhecer e podemos definir
a melhor solução para o seu projeto!

REGULATOR–CETRISA started in the 60’s by working in the electric motor market on those
spe¬cialties where a great precision in the control of speed was required. The management of
these motor-variators was at that time already being done through Eddy Currents.
In the early 90s, REGULATOR–CETRISA started to develop equipment for the treatment and
separation of metals using the same principle and its extensive knowledge of Eddy Currents and
magnetism.
The REGULATOR-CETRISA equipment is widely used in waste streams (MSW) for the recovery
of iron and aluminum as well as the recovery of different metals (AL / FE / CU, etc.) in different
flows from plastics, glass, electrical / electronic material, End of life vehicles metal recovery centers, Scarp-yards. Come and meet us and we can define the best solution for your project

SENNEBOGGEN
Estande F3
Sr.: Vinicius Casselli
T.: (11) 96058.0655
WEB: www.sennebogen.com/en

Empresa alemã, especializada na fabricação de equipamentos para movimentação de carga,
com linha completa de Manipuladores para a movimentação de sucatas, aplica¬ções florestais
e resíduos.

SENNEBOGEN: German company specialized in the manufacture of cargo handling equipment, with a complete line of Handlers for the handling of scrap, forest applications and waste.
oject.

SIEBERT
Estande D3
T.: (41) 3099.7676
E.: Rua São Bento, 1859 - Hauer - Curitiba/PR
WEB: www.siebert.com.br
“Um mundo mais seguro e limpo” é a nossa visão.
A Siebert atua desde 1990 com o propósito de trazer produtos de tecnologia alemã para o
mercadobrasileiro, ao longo dos anos expandimos o portfólio de produtos ofertados e hoje contamos com mais de 10 marcas, abrangendo uma boa parcela da indústria, disponibilizando soluções como detecção e prevenção de incêndio, equipamentos para prensagem, trituradores de
resíduos, classificadoras de resíduos, sistemas de controle de qualidade e chapas antidesgaste.
Nós cuidamos dos nossos clientes desde o primeiro contato, passando pela confecção de
todo o projeto da solução necessária, do startup das máquinas à manutenção regular. A nossa
equipe está pronta para atender a sua necessidade da melhor forma possível. Temos em nosso
quadro os melhores vendedores técnicos, analistas de importação e comércio exterior, projetistas e assistentes técnicos que farão de tudo para lhe atender da melhor maneira possível. “Sua
eficiência, nosso propósito” é a nossa missão.

“A Safer and Cleaner World” is our vision.
Since 1990, Siebert has been working to bring German technology products to the Brazilian
market. Over the years we have expanded our portfolio of products and today we have more
than 10 brands, covering a good part of the industry, providing solutions such as detection and
fire prevention, balers, waste shredders, waste sorters, quality control systems and anti-wear
plates.
We take care of our customers from the very first contact, through the design of the entire
so-lution project, from the startup of the machines until its regular maintenance. Our team is
ready to serve your needs in the best possible way. We have the best technical sales people, international trade analysts, designers and technical assistants who will do everything to meet your
needs in the best possible way.

SIERRA INTERNATIONAL MACHINERY
Estande J3
E.: 1620 East Brundage Lane – Bakersfield, CA – EUA
T.: +1 661 327.7073
WEB: www.sierraintl.com

A Sierra International Machinery, LLC dedica-se a fabricação, venda e suporte técnico de equipamentos para as indústrias de sucata e reciclagem nos Estados Unidos e em outros países. A
Sierra oferece equipamentos de processamento; como enfardadeiras, esteiras, picotadeiras de
madeira e picotadeiras de madeira portáteis, prensas de automóveis, enfardadeiras de alta densidade e performance, prensas para resíduos sólidos, trituradores, pinças, garras e manipuladores.
A Sierra também fornece soluções para o processamento e eliminação de sucata ferrosa e
não ferrosa, como enfardadeiras para sucata de ferragens e veículos para sucata e enfardadeiras
automáticas; bem como acessórios, incluindo máquinas de corte e trituração para demolição e
garras, bem como uma gama de produtos para reciclagem de cabos. Além disso, a Sierra oferece
equipamentos usados. A empresa foi fundada em 1946 e está localizada em Bakersfield - Califórnia, EUA.

Sierra International Machinery, LLC engages in the manufacture, sale, and support of processing equipment to the scrap and recycling industries in the United States and internationally. Sierra offers processing equipment, such as two-ram balers, conveyors, shear/baler/loggers, portable baler/loggers, car logger/balers, high-density automatic balers, recycling balers, solid waste
balers, shredders, material handlers, and grapples.
Sierra also provides solutions for processing and disposing of ferrous and non-ferrous scrap
metals, such as balers for scrap metal and vehicle scrap, and automatic balers; as well as accessories, including demolition shearing machines and grapples, as well as a range of products for
recycling cables. In addition, Sierra offers used equipment. The company was founded in 1946
and is based in Bakersfield, California.

SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A.
Estande F1
T.: (11) 3124.3500
E.: Avenida Gonçalo Madeira, 400 - São Paulo, SP
M.: comunicacao@solvi.com.br
W.: www.solvi.com
O Grupo Solví lidera o segmento de gestão ambiental e está sempre um passo à frente, apoiando em soluções ambientais que objetivam a Economia Circular, fortalecendo, assim, o compromisso de uma empresa que tem o ESG em suas práticas.
Investindo continuamente em alternativas tecnológicas para o reaproveitamento de recursos
naturais, contribuindo para a erradicação dos lixões, oferecendo o melhor tratamento e destinação para resíduos sólidos em aterros sustentáveis, ao mesmo tempo que garante a preservação
do meio ambiente, gera energia termoelétrica a partir do biogás.
Destacam-se ações de Logística Reversa, triagem de recicláveis, valorização de Resíduo CDR
(Combustível Derivado de Resíduos), compostagem de orgânicos, e soluções para o tratamento
de efluentes com a geração de água de reuso.
O Grupo busca promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atua, trazendo benefícios não somente ao meio ambiente, mas também à saúde pública e incentivando
práticas socioambientais por meio do Instituto Solví.
Solví Group leads the environmental management segment and is always one step ahead,
supporting environmental solutions that aim at the Circular Economy, thus strengthening the
commitment of a company that has ESG in its practices.
Continuously investing in technological alternatives for the reuse of natural resources, contributing to the eradication of dumps, offering the best treatment and disposal for solid waste in
sustainable landfills, while ensuring the preservation of the environment, generates thermoelectric energy from biogas.
We highlight actions of Reverse Logistics, sorting of recyclables, waste valorization blending
for Waste Derived Fuel, composting of organics, and solutions for the waste water treatment with
the generation of reusable water.
The Group seeks to promote sustainable development in the communities where it operates,
bringing benefits not only to the environment, but also to public health and by encouraging social and environmental practices through the Solví Institute.

Stadler Anlagenbau GmbH
Estande E1
T: (11) 97427.5271
E: Avenida Ana Costa, 61 – Térreo, Sala 28, Santos – SP
WEB: www.w-stadler.de/pt

A Stadler Anlagenbau GmbH é uma empresa alemã com mais de 225 anos de experiência, que
planeja, fabrica e instala plantas e componentes de triagem e separação de resíduos para a indústria de reciclagem em todo o mundo. Fiel ao lema “A técnica no seu melhor”, nossa empresa
conta com uma longa experiência e amplos conhecimentos especializados, que se refletem nas
mais de 350 plantas com as quais contamos, operando em nível mundial, assim como se refletem na atual quota de mercado que temos dentro do setor.
Nos caracterizamos e nos diferenciamos por nossa qualidade, confiabilidade e por nosso proceder direcionado à total satisfação do cliente. A expertise e o know-how de nossos funcionários
qualificados e nossa fabricação altamente tecnológica garantem a qualidade e o desenvolvimento satisfatório de cada projeto, cumprindo com os requerimentos específicos relacionados ao
capex, opex e objetivos gerais.
Na STADLER, desenvolvemos relações a longo prazo e nos transformamos em parceiros estratégicos de nossos sócios comerciais. Oferecemos um serviço completo totalmente adaptado
às suas necessidades, seja na concepção, no planejamento, na fabricação, modernização, otimização, montagem, posta em funcionamento, na reforma, na desmontagem, na manutenção e
reparação de componentes e de plantas completas de triagem: sempre encontramos a solução
adequada para cada um dos seus requerimentos.
Plantas de triagem individuais para: Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Combustível Derivado de
Resíduos (CDR), Pré-tratamento para plantas de lavagem de plásticos, Embalagens leves, Papel
e papelão, Tratamento de plástico filme Mescla de resíduos sólidos, Garrafas de plástico, Resíduos industriais, Resíduos de construção / Lixo volumoso, Tratamento de madeira de reciclagem.
Nossos componentes: Separador balístico, Peneira giratória, Técnica de transporte, Removedor
de etiquetas.

STADLER® Anlagenbau GmbH is a German company with more than 225 years of experience,
which is dedicated to the planning, production and assembly of sorting systems and componentes for the recycling and waste disposal industry worldwide. Our slogan “Engineering at its best”
encapsulates many years of experience and know-how, which reflect on the over 350 plants
built by STADLER worldwide as well as on the market share of the company in the sector.

We distinguish ourselves through our quality, reliability and customer satisfaction. The expertise and the know-how of our qualified employees and our high-tech production guarantee the
smooth running of every project, following all specific requirements related to capex, opex and
general goals. At STADLER, we develop long-term relationships and turn into strategic partners
of our clients.
We offer you a tailor-made full service, from conceptual design to planning, production, modernisation, optimisation, assembly, start-up, conversions, disassembly, maintenance and servicing of components to complete recycling and sorting systems. You can count on us to find the
right solution for all your needs.
Why not get in touch? We will be happy to hear from you. Individual sorting plants for: Municipal Solid Waste (MSW), Refuse-Derived Fuel (RDF), Pre-treatment for plastic washing lines,
Light packaging, Paper and cardboard, Film sorting, Mix of solid waste, Plastic bottles, Industrial
waste Construction waste / Bulky waste, Recycled wood. Our components: Ballistic separator,
Screening drum, Transport conveyors, Label remover.

STEINERT LATINOAMERICANA TECNOLOGIA DE SEPARAÇÃO LTDA.
Estande H3
C.: Sr. Vinicius Souto
T.: (31) 3372-7560
E.: Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2080, Bairro Castelo - Belo Horizonte / MG
M.: vinicius@steinert.com.br
W.: https://steinertglobal.com/br/empresa/filiais/steinert-latinoamericana

O portfólio de produtos STEINERT compreende duas linhas principais de equipamentos: separação magnética e por sensores. Com soluções modulares e adaptáveis a diferentes aplicações, nossas tecnologias podem ser utilizadas na reciclagem de materiais diversos como sucatas
metálicas, sucata eletrônica, lixo urbano, plásticos, entre outros.
Nesta edição, a STEINERT se orgulha em apresentar uma linha completa de equipamentos utilizados na reciclagem de sucatas metálicas. Um stand pensado para proporcionar aos visitantes a
noção exata do processo e da aplicação das tecnologias magnéticas e por sensores. É a primeira
vez no Brasil que uma linha completa de triagem é exposta em feira, não deixe de visitar!
Estaremos com equipe especializada aguardando por vocês no stand H3.
STEINERT’s product portfolio comprises two main lines of equipment: magnetic and sensor
separation. With modular solutions and adaptable to different applications, our technologies can
be used in the recycling of various materials such as metal scrap, ASR, electronic scrap, MSW,
plastics, and others.
In this edition, STEINERT is proud to show a complete line of equipment used in scrap metal
recycling. A stand designed to give visitors an exact notion of the process and of the application
of magnetic and sensor technologies. It is the first time in Brazil that a complete line of sorting
equipment is displayed in a fair.
We are waiting for you with a specialized team at stand H3.

SUTCO BRASIL
Estande F2
T: +34 638 459 826
E: Avenida Ana Costa, nº 61 - térreo, sala 22 - Santos/SP
WEB: www.sutco.de/pt-de
SISTEMAS DE TRATAMENTO DE LIXO PARA RECICLAGEM EFICAZ. SERVIÇO COMPLETO:
DA CONCEPÇÃO ATÉ AO COMISSIONAMENTO
Há mais de 30 anos e com mais de 470 referências em todo o mundo, a Sutco RecyclingTechnik se especializou no desenvolvimento, produção, montagem, operação, serviços pós-venda e manutenção de sistemas de reciclagem; para a gestão municipal e privada de resíduos. A
Sutco tem ao seu dispor uma ampla gama de soluções diferenciadas em reciclagem: plantas de
tratamento mecânica e biológica de RSU, processos de compostagem, coleta seletiva de embalagens, resíduos industriais e comerciais, resíduos da construção civil, cinzas de incineração,
elaboração de combustível derivado de resíduos (CDR).
O nosso objetivo é encontrar soluções econômicas e técnicas para melhorar o meio ambiente para benefício do operador, para benefício do meio ambiente. Economia e ecologia em
uma parceria lucrativa. Ligada com a sociedade L&M (www.ludden.de), com as sucursais Sutco
Polska, Sutco UK, Sutco Iberica, e desde 2013 com uma empresa própria no Brasil, Sutco Brasil,
e a unoTech (www. unotech.de) oferecemos vantagens decisivas para os nossos clientes: grande
e confiável capacidade de produção e troca recíproca de informações para aperfeiçoamento e
inovação.

EFFICIENT RECYCLING SYSTEMS OF GARBAGE TREATMENT. TURNKEY:
FROM CONCEPTION TO COMMISSIONING
For more than 30 years and more than 470 turnkey references worldwide, Sutco RecyclingTechnik has specialized in the development, production, assembly, commissioning, after-sales servisse and
maintenance of recycling systems; for municipal and private waste management. Sutco has at its disposal a wide range of differentiated recycling solutions: mechanical and biological treatment plants for
MSW, composting processes, selective collection of packaging, industrial and comercial waste, construction waste, bottom ash treatment plants, residue derived fuel preparation (RDF).
Our goal is to find economical and technical solutions to improve the environment: for the benefit
of the operator, for the benefit of the environment. Economics and ecology in a lucrative partnership.
Connected with the company L & M (www.ludden.de), with branches Sutco Polska, Sutco UK, Sutco
Iberica, and since 2013 with its own company in Brazil, Sutco Brasil, and unoTech (www. unotech.de)
we offer decisive advantages for our customers: great and reliable production capacity and reciprocal
exchange of information for improvement and innovation.

SWISSENVIRO GMBH
Estande C4
T: +41 523 552 111
E: Kempttalstrasse 56, CH-8308 ILLNAU, Switzerland
WEB: www.swissenviro.ch

Swissenviro GmbH é o organizador do Pavilhão Suíço em feiras de tecnologia ambiental através do mundo. O objetivo é apoiar a Swiss Cleantech SME orientada para a exportação, incentivando a rede internacional e contatos diretos de B2B em feiras comerciais e outros eventos.
Com a participação em um estande conjunto suíço, o “Pavilhão Suíço”, estamos reunindo PMEs
suíças com visitantes profissionais - potenciais futuros compradores, distribuidores e parceiros.
Trabalhamos em estreita colaboração com departamentos federais e as associações relevantes, como SVUT, VSA, Energie-Cluster e Cleantech Alps. Temos o apoio do Escritório Federal do
Meio Ambiente (BAFU), bem como a Switzerland Global Enterprise (S-GE).

Swissenviro GmbH is the organizer of the Swiss Pavilion at environmental technology trade fairs
across the world. The aim is to support export orientated Swiss Cleantech SME by encouraging international networking and direct B2B contacts on trade fairs and other events. By participation in a Joint
Swiss Booth, the “Swiss Pavillon”, we are bringing together Swiss SMEs with professional trade visitors
– potential future buyers, distributors, and partners.
We closely work together with federal departments and the relevant associations such as SVUT, VSA,
Energie-Cluster and Cleantech Alps. We are supported by the Federal Office for Environment (BAFU),
as well as Switzerland Global Enterprise (S-GE).

SYGECOM
Estande E4
T: 51 3442.2345
E: Rua Artur García, 271 – Alvorada/RS
WEB: www.sygecom.com.br

A Sygecom atende empresas de gestão de resíduos, há mais de 10 anos. Possuímos softwares de gestão integrada, para pequenas e médias empresas através do SGR. E um sistema mais
completo para grandes e médias empresas, que exigem um controle pleno dos processos da
empresa, o SAGI.
Nossos softwares tem o objetivo de colaborar com o controle dos processos da empresa,
assim como a gestão do negócio, em qualquer lugar, inclusive via aplicativo mobile que tem
integração com o software. Sem esquecer toda a rastreabilidade do resíduo, através do PORTAL
DO FORNECEDOR que possibilita a consulta dos resíduos pelos fornecedores, assim como, pela
ferramenta de rastreamento inteligente o iSat. Nosso objetivo é oferecer organização e otimização dos processos através de plataformas eficazes, antecipando as necessidades do mercado,
prezando a redução dos custos e segurança dos processos.
Sygecom has been serving waste management companies for more than 10 years. We have
integrated management software for small and medium enterprises through SGR. And a more
complete system for large and medium-sized companies, which require full control of the company’s processes, the SAGI.
Our software aims to collaborate with the control of the company’s processes, as well as the
management of the business, anywhere, including via mobile application that has integration
with the software. Without forgetting all the traceability of the residue, through the SUPPLIER
PORTAL that enables the consultation of the residues by the suppliers, as well as by the intelligent
tracking tool the iSat. Our goal is to provide organization and optimization of processes through
effective

TAGLIA BRASIL
Estande H1
T: 35 3435.4559
E: R. Luiz Valentini, 48 - Bairro Mantiqueira, Extrema/MG
WEB: www.tagliabrasil.com.br
Cultura, Tecnologia, Tendência e Inovação no Universo da Reciclagem. Inspirada na cultura e
no poder tecnológico de empresas multinacionais e européias, a marca Tagila conquistou o respeito e o reconhecimento no segmento pela qualidade diferenciada dos serviços para máquinas
de reciclagem.
Desde sua fundação, em 2002, tornou-se referência e logo conquistou clientes renomados,
principalmente na cidade de São Paulo. Atualmente a Taglia está presente em todos os estados
Brasileiros. Taglia oferece serviços de Automação com Inteligência Tecnológica; Excelência em
Manutenção e soluções para máquinas de reciclagem; reforma e reposição de peças das máquinas nacionais e importadas.

Culture technological tendencies and innovations at the recycling universe. Inspired by the
cultural and technological power from European multinationals, the trademarkTaglia conquered
the respect and acknowledgement in the sector due to its distinguished quality in services provided for the recycling machinery Founded in 2002 it was soon recognised as a benchmark by
many renowned enterprises, located mainly in the city São Paulo. Nowadays Taglia is present in
all Brazilian regions
Taglia provides services in automation with technological intelligence; outstanding maintenance service and excellence in products and solutions for recycling machinery, refurbish and
replacement of national and international machinery parts.

TECH GROUND
Estande C5
E.: 1620 East Brundage Lane – Bakersfield, CA – EUA
T.: +1 661 327.7073
WEB: www.techground.com.br
Tech Ground é a solução que alia inovação e tecnologia para quem busca eficiência em produtos geossintéticos para projetos de mineração, aterros sanitários e industriais, infraestrutura,
agronegócio e saneamento.
Utilizada na impermeabilização do solo, a geomembrana Tech Ground atua de forma sustentável, formando uma barreira de fluxo, tanto de gases, como de líquidos e sólidos, isolando esses
elementos. O uso da geomembrana frente a outras soluções de impermeabilização, eleva a vida
útil do sistema devido sua alta resistência mecânica, química e aos raios UV.
Para atender as normas, especificações e literaturas vigentes, possuímos laboratório interno,
com certificação internacional Gai-Lap, onde realizamos ensaios mecânicos (tração e puncionamento) e físicos (densidade e espessura). Além disso, temos uma parceria com os melhores
laboratórios especializados em filmes e geossintéticos do país, fazendo com que tenhamos total
controle de nossos produtos. Saiba mais em: www.techground.com.br

Tech Ground is the solution that combines innovation and technology for those seeking efficiency in geosynthetic products for projects in mining, sanitary and industrial landfills, infrastructure, agribusiness and sanitation.
Used for waterproofing the soil, the Tech Ground geomembrane acts in a sustainable way,
forming a flow barrier, both of gases, liquids and solids, isolating these elements. The use of geomembrane compared to other waterproofing solutions increases the system’s useful life due to
its high mechanical, chemical and UV resistance.
To meet current standards, specifications and literature, we have an internal laboratory, with
international Gai-Lap certification, where we carry out mechanical (tensile and punching) and
physical (density and thickness) tests. In addition, we have a partnership with the best laboratories specialized in films and geosynthetics in the country, giving us total control of our products.
Learn more at: www.techground.com.br

TECNOPAV ENGENHARIA LTDA
Estande K2/K3
C.: Sr. Jonatan Silva Nunes
T.: (19) 3756-2600
E.: Rua Ambrogio Bisogni, 798 - Fazenda Santa Cândida, Campinas, SP
M.: jonatan@tecnopav.com.br
W.: www.tecnopav.com.br

A Tecnopav Ambiental foi criada há mais de 15 anos, a partir da necessidade da empresa Tecnopav Engenharia de incorporar a sua operação equipamentos de varrição para limpeza de suas
obras viárias.
Com o passar do tempo, a Tecnopav Ambiental passou a prestar serviços de varrição a terceiros e finalmente, além de operadora de vassouras passou também a representante exclusivo no
Brasil para venda das varredeiras aspiradas Kademe e varredeiras mecânico aspiradas MacroClean.
Com a experiência adquirida nos setores público e privado, hoje a Tecnopav Ambiental é a
melhor escolha para solucionar problemas de varrição, contando com o mais especializado e
profissional departamento de assistência e manutenção.

Tecnopav Ambiental was created more than 15 years ago, from the need of the company
Tecnopav Engenharia to incorporate into its operation sweeping equipment for cleaning its road
works.
Over time, Tecnopav Ambiental began to provide sweeping services to third parties and finally,
in addition to broom operator, it also became an exclusive representative in Brazil for the sale of
Kademe aspirated sweepers and MacroClean aspirated mechanical sweepers.
With the experience gained in the public and private sectors, today Tecnopav Ambiental is the
best choice to solve sweeping problems, with the most specialized and professional service and
maintenance department.

TFD – TERMINAL FULL DEALER REPRES. E SERVIÇOS LTDA
ESTANDE A9
C.: Sr. Marcelo Vieira
T.: (11) 5548-1500
E.: Rua da Paz, 1.601, cj. 415, Chácara Santo Antônio – São Paulo, SP
M.: marcelo.vieira@tfdbrasil.com.br
W.: www.tfdbrasil.com.br

A Terminal Full Dealer é uma empresa com foco em soluções para a movimentação de materiais e demandas logísticas para os mais diversos setores. Sua origem veio da junção de dois
profissionais que somam mais de 20 anos de experiência no mercado e dividem um sonho em
comum: trazer para o Brasil equipamentos pesados de alta qualidade provenientes dos melhores
fabricantes do mundo.
Assim, buscamos marcas de renome em maquinários utilizados em portos, mineração, indústrias e empresas de processamento de resíduos, aonde chegamos em grandes parcerias para
trazer o que há de melhor no mercado. Além disso, para garantir um serviço completo e de alta
qualidade, contamos com a divisão de Serviços & Peças em filiais pelo país, garantindo agilidade
e assistência para qualquer necessidade de nossos clientes.
Terminal Full Dealer is a company focused on solutions for material handling and logistical
demands for the most diverse sectors. Its origin came from the joining of two professionals who
have more than 20 years of experience in the market and share a common dream: to bring high
quality heavy equipment to Brazil from the best manufacturers in the world.
Thus, we are looking for renowned brands in machinery used in ports, mining, industries
and waste processing companies, where we come in great partnerships to bring the best in the
market. In addition, to guarantee a complete and high quality service, we have the Services &
Parts division in branches across the country, ensuring speed and assistance for any need of our
customers.

TMBER - RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Estande F5/F6
C.: Sr. Claumar Baldissera
T.: (41) 3317-1414
E.: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3545 – Curitiba, PR
M.: claumar@timberforest.com.br
W.: www.grupotimber.com.br

A Timber entrega a solução definitiva para movimentação de materiais, com baixo custo operacional e alto rendimento. Com 20 anos de história na área de mecanização de operações e
fornecimento de máquinas pesadas, a empresa possui quatro unidades posicionadas estrategicamente nos três estados do Sul. A Timber é reconhecida pelo mercado por fornecer suporte
completo ao cliente, o que inclui treinamento a operadores e mecânicos, vasto estoque de peças para reposição e assistência feita por profissionais experientes, que contam com comboios
totalmente equipados para realizar reparos em campo.
Especialmente ao setor de sucata e reciclagem, a Timber fornece duas linhas de manipuladores de materiais das marcas Fuchs e Sany, que contam com projetos customizados. São equipamentos robustos com cabine pantográfica, que fornecem excelente visibilidade ao operador.
São modelos econômicos, fáceis de operar e baixa manutenção, que atendem diferentes escalas
de produção.
Timber delivers the ultimate solution for material handling, with low operating cost and high
yield. With 20 years of history in mechanized operations and heavy machines supply, the company has four facilities strategically positioned in the three southern states of Brazil. Timber is
recognized for providing complete customer support, which includes operators and mechanics
training, a vast inventory of spare parts and assistance provided by experienced professionals,
who have fully equipped convoys to carry out repairs in the field.
Especially to the scrap and recycling sector, Timber supplies two brands of material handlers
Fuchs and Sany, which have customized projects. They are robust equipment and have pantographic cabin, which provide excellent visibility to the operators. They are economical and maintenance-friendly models that meet different production scales.

TOMRA SORTING SOLUTIONS
Estande D1
T.: +5511 3476 3500
E.: Rua do Rocio, 288, São Paulo - SP
WEB: www.tomra.com/en

A TOMRA Sorting Recycling é pioneira e comprometida em desenvolver soluções inovadoras
de triagem baseada em sensores para Resíduos Sólidos Urbanos, Coleta Seletiva, Recicladores,
entre outros, visando maximizar recuperação de produtos com alta pureza e potencializar negócios rentáveis.
Do Resíduo retiramos materiais como PET, PEAD, PP, tetrapak, papel, papelão, metais, vidro,
e outros recicláveis... Você diz o quê, nós separamos para você! No Brasil desde 2011, com filial
local, oferecemos todo o assessoramento na fase de projeto com especialistas experientes em
processo e também temos todo suporte de Serviço técnico e estoque local de peças.
Duas Plantas de Triagem de Resíduos Urbanos, recém-inauguradas no Brasil (Pernambuco e
São Paulo), contam com nossos sistemas de seleção AUTOSORT. Temos mais de 5.000 sistemas
instalados no segmento de Reciclagem ao redor do mundo, dos quais 60 estão na nossa região.
Fazemos o projeto sob medida para você!

TOMRA Sorting Recycling remains a committed industry pioneer focused upon developing
innovative sensor-based sorting solutions for Municipal Solid Waste, Packaging Collection and
Recyclers, among others, aiming to extracting high purity fractions from waste streams, maximizing both yield and profits. From waste we take out materials such as PET, HDPE, PP, tetrapak,
paper, cardboard, metals, glass, and other recyclables ... You say, we sort!
In Brazil since 2011, with local subsidiary, we provide all the support with large expertise and
experienced process engineering and support of Technical Service and local stock of parts. Two
MSW Sorting Plants, recently inaugurated in Brazil (Pernambuco and São Paulo), rely on our AUTOSORT Sorting systems. We have over 5,000 systems installed worldwide in Recycling market,
from which 60 are in our region. The projects are tailor made for you!

URT COMPANY
Estande H5
T: 11 99699.1598
E: AM Hammersteig 5A, D-97753, Karlstadt, Alemanha
WEB: www.urt-recycling.com

URT Umwelt- und Recyclingtechnik GmbH (URT) foi fundada por seus sócios e ges-tores,
Peter Heßler e Thomas Gundersdorf em 1995. A unidade de negócios URT inclui engenharia,
manufatura, vendas e serviços para plantas e soluções de automação da ma¬nufatura reversa e
reciclagem de resíduos eletroeletrônicos (REEE) assim como plantas para tratamento e disposição de aparelhos de refrigeração. As normativas européias para WEEE (Waste of Electric and
Electronical Equipment) são base e orientação para estas plantas oferecidas pela URT.
Ao longo dos últimos 15 anos a URT passou de fornecedora para Europa para for-necedora
e líder mundial para plantas de reciclagem de REEE, com clientes na Europa, América do Sul,
América do Norte, Ásia e Oriente Médio. A URT conta com suporte de representantes no Brasil,
Turquia, Espanha, França e Ásia.

URT Umwelt- und Recyclingtechnik GmbH (URT) was founded by the owners and managing
di¬rectors, Peter Heßler and Thomas Gundersdorf in 1995. The business unit of URT includes
engine¬ering, manufacturing, sales and service of recycling plants for electric and electronic
scrap (WEEE) and plants for disposal and recycling of end-of-life cooling devices. The European
regulation WEEE (Waste of Electric and Electronical Equipment) forms the basis and guideline for
these plants.
During the past 15 years URT has turned from a European into a worldwide supplier of WEEE-plants and has references in Europe, South-America, North-America, Asia and the Middle East.
URT is supported by representatives in Turkey, Spain, France, Brazil and Asia.

ÜSTÜN-EL TEMIZLIK MAKINALARI SAN. TIC. LTD. ŞTI
Estande A10
C.: Sra. Isabella Cunha
T.: (+90) 232.873.5118
E.: Cumhuriyet Mah 9136 Şok. No 4, Ulucak, Kemalpaşa, İzmir - Turkey
M.: isabella@ustun-el.com
W.: http://www.ustun-el.com

A missão da Üstün-el é a fabricação de máquinas varredoras de alta qualidade, tecnologia
avançada e para todas as economias. Estamos no mercado há mais de 20 anos, desde 1999,
fabricando, vendendo e oferecendo um serviço pós-venda na Turquia e em todo o mundo. Atualmente, nossa empresa possui parceiros comerciais na Colômbia, Brasil, Chile, Uruguai e Peru.
Além disso, temos distribuidores na Ucrânia, Sérvia, Marrocos, Rússia, Croácia, Paquistão, Egito,
Indonésia, Malásia, Índia, França, Polônia, Portugal, Hungria e outros.
Hoje, a Ustun-el é reconhecida pela sua relação custo-benefício, tornando-se uma das marcas preferidas do mercado. Nossa fábrica está localizada em Izmir, Turquia, onde engenheiros
e técnicos especializados são responsáveis pelo projeto e desenvolvimento, a fim de fornecer
máquinas eficientes e de alta qualidade aos nossos clientes, onde quer que estejam. A Üstün-el
Sweeper tem em seu catálogo as seguintes marcas: Sponge, Fil, Kobra, HDS 2000, Böcükk e Marathon, de pequenas a grandes máquinas para todas as necessidades dos clientes.
Üstün-el mission is the manufacture of sweeping machines with high quality, advanced technology and for all economies. We have been in the market over 20 years, since 1999, manufacturing, selling and offering an after sales service in Turkey and around the world. Currently, our
company has commercial partners in Colombia, Brazil, Chile, Uruguay and Peru. In addition, we
have dealers in Ukraine, Serbia, Morocco, Russia, Croatia, Pakistan, Egypt, Indonesia, Malaysia,
India, France, Poland, Portugal, Hungary and others.
Today, Ustun-el is recognized for its cost-effectiveness, becoming one of the favorite brands
in the market. Our factory is located in Izmir, Turkey, where specialist engineers and technicians are responsible for design and development, in order to provide high quality and efficient
machines to our customers wherever they are located. Üstün-el Sweeper has in its catalog the
following brands: Sponge, Fil, Kobra, HDS 2000, Böcükk and Marathon, from small to big machines for all clients’ needs.

24-26 Outubro 2021
Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo
São Paulo - Brasil
das 10h00 às 18h00

Único Evento Comercial no país sobre
Resíduos Sólidos, Reciclagem e
Tratamento de Sucatas.

