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ECONOMIA CIRCULAR 

• A economia circular é um conceito baseado na inteligência da 
natureza, opondo ao processo produtivo linear o processo 
circular, onde os resíduos são insumos para a produção de 
novos produtos. 

 

• A economia circular é a ciência que repensa as práticas 
econômicas, indo além daqueles famosos três "R"s – reduzir, 
reutilizar e reciclar – pois ela une, pelo menos na teoria, o 
modelo sustentável com o ritmo tecnológico e comercial do 
mundo moderno, que não pode ser ignorado. 



ECONOMIA CIRCULAR 

• A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei implantada 
no Brasil em 2010, visa garantir a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a operação 
reversa e o acordo setorial. Assim, todos os agentes do ciclo 
produtivo, os consumidores e os serviços públicos devem 
minimizar o volume de resíduos sólidos e adotar práticas que 
assegurem que os produtos sejam reintegrados ao ciclo 
produtivo.  

• Na China, a economia circular faz parte da Lei de Promoção da 
Produção Limpa, promulgada em 2002. Medidas como a 
rotulagem ecológica de produtos, difusão de informações 
sobre questões ambientais na mídia e cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino são importantes para familiarizar a 
sociedade com a economia circular. 



Missão na China 

• Beijing  
É a capital da República Popular da China e uma das metrópoles mais populosas do mundo. 
Em 2013 a população da cidade foi estimada em 20 150 000 habitantes. A cidade, localizada 
no norte da China, é governada como uma municipalidade diretamente controlada pelo 
governo nacional, com 14 distritos urbanos e suburbanos e dois condados rurais. 

 

 

 

 



Missão na China 

• Beijing  
Beijing tem uma longa história de problemas ambientais. Devido aos fatores combinados de 
urbanização e poluição causados pela queima de combustível fóssil. Em 2013, a poluição pesada 
atingiu Beijing e a maior parte do norte da China, no total, com uma população estimada em 600 
milhões de pessoas. A poluição do ar tornou-se uma importante preocupação econômica e social 
na China.  

 

 

 

 



Missão na China 

• Nanjing 
Capital da província de Jiangsu, na República Popular da China. Tem cerca de 10 000 000 de 
habitantes e é um grande centro industrial, comercial e cultural. Tem universidade, academia 
militar, instituto superior e uma importante biblioteca. Foi, por diversas vezes, capital da China: 
do século III ao VI, de 1368 a 1421 e de 1928 a 1937. Foi ocupada pelos japoneses entre 1937 e 
1945, e vítima do assassinato em massa, conhecido como o Massacre de Nanquim, em que 300 
mil pessoas foram mortas pelas forças japonesas. 

 

 



Missão na China 
• Shanghai 
É a maior cidade da República Popular da China e uma das maiores áreas metropolitanas do 
mundo, atualmente conta com cerca de 24 milhões de habitantes. Localizada na costa central da 
China Oriental, na foz do rio Yangtze, a cidade é administrada como um município chinês, com 
status de nível de uma província. 

 

 

 



1º Encontro da Missão – CACE 

• A Associação de Economia Circular da China 
(CACE) é uma organização de âmbito nacional 
que atravessa diferentes regiões e abrange 
várias indústrias.  

• Foi criada pelo Ministério de Assuntos Civis 
(em 15 de agosto de 2013) e renomeado  a 
partir do nome original da Associação Chinesa 
de Recursos de Utilização  Abrangente  (1995-
2013).   

 



1º Encontro da Missão – CACE 



1º Encontro da Missão – CACE-SEDE 

A missão na China teve por objetivo principal o aprimoramento das 

políticas de gestão de resíduos sólidos urbanos e industriais e do 

conhecimento técnico sobre reuso de rejeitos de mineração e 

tecnologias de reaproveitamento 



2º Encontro da Missão – Universidade (USTB) 

A missão técnica teve ainda visita à Universidade de Ciência e Tecnologia de 

Beijing (USTB), que é amplamente reconhecida como um dos expoentes em 

estudos nas áreas de metalurgia e ciência dos materiais, atividades que 

compõem base significativa da economia mineira. 



Produtos gerados com a utilização de rejeitos e 
sua aplicação na construção civil 



Produtos gerados com a utilização de rejeitos e 
sua aplicação na construção civil 



Produtos gerados com a utilização de Rejeitos e 
sua aplicação na construção civil 



China Mining Association (CMA)  



3º Encontro da Missão – China Mining Association 

• China Mining Association (CMA) é uma associação nacional da 
indústria e da mineração e uma associação social sem fins 
lucrativos, que é composta por empresas e instituições que, 
de acordo com a lei, se envolvem na exploração, 
desenvolvimento e utilização de recursos minerais. 



3º Encontro da Missão – China Mining Association 

• O principal objetivo da associação é atender a Indústria de 
Mineração, Minas, Cidades Mineradoras e Mineradoras (Four 
Ms), para fornecer apoio à tomada de decisões do governo e 
promover o desenvolvimento social. 



3º Encontro da Missão – China Mining Association 



4º Encontro da Missão   
• Secretaria de Relações Internacionais de Jiangsu 

 

 
5º Encontro da Missão 

• Reunião com Environment Protection Department 



 
Rede de Resíduos Sólidos Industriais Chineses 

 

A Rede de resíduos sólidos industrial chinesa é a plataforma de serviço 

profissional e sistemática de utilização abrangente de resíduos sólidos 

industriais, empenhada em promover o desenvolvimento saudável e 

sustentável da escória metalúrgica, rejeitos, carvão, cinzas, gesso industrial, 

lama vermelha e outros resíduos sólidos da indústria de utilização 

abrangente. 



REALIZAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DE BEIJING  
Utilização de rejeitos, cinzas volantes, ganga de carvão e outros resíduos sólidos 
industriais para produção lã de rocha, material de isolamento térmico e projeto de 
tijolos permeáveis. 

 

 

 

• Espuma de materiais de construção 

 

O uso de rejeitos, escória de alto-forno, lama vermelha e outros resíduos 

sólidos industriais para produzir materiais próximos entre espuma e 

cerâmica de vidro para a construção de casas pré-fabricadas, e a primeira 

linha de demonstração de industrialização tem funcionado na província de 

Jiangxi. 



Dados da China Mining Association 



Dados da China Mining Association 

Grave acidente com Barragem de Rejeito 

Barragem da Mina de Tashan  

(Província de Shanxi)  

 

Às 7:58h de 8 de setembro de 2008, houve um 

grave acidente com Barragem de Rejeitos no 

condado de Xiangfen, província de Shanxi.  

O rompimento da barragem atingiu o prédio de 

escritórios da mineração, o comércio local e 

algumas residências a cerca de 500 metros a 

jusante, resultando em 277 mortes, 4 

desaparecidos e 33 feridos.  



Utilização de resíduos na Construção Civil 



Utilização de Rejeitos na Construção Civil 



Utilização de Rejeitos na Construção Civil 



Utilização de rejeitos na Arte e Arquitetura 



Utilização de rejeitos na Arte e Arquitetura 



Utilização de rejeitos na Arte e Arquitetura 



Utilização de rejeitos na Arte e Arquitetura 



Visita Técnica – Recuperação de Camada Asfáltica 

Visita técnica sobre tecnologia de reciclagem de 100% de asfaltamento 

Freetech Road Recycling Technology 



Visita Técnica – Recuperação de Camada Asfáltica 



Visita Técnica – Recuperação de Camada Asfáltica 



Visita Técnica – Recuperação de Camada Asfáltica 



Visita Técnica – Recuperação de Camada Asfáltica 



Visita Técnica – Recuperação de Camada Asfáltica 



Visita Técnica – Recuperação de Camada Asfáltica 



Visita Técnica – Mineração de Ferro - Museu 



Visita Técnica – Mineração de Ferro 



Visita Técnica – Mineração de Ferro 



Visita Técnica – Mineração de Ferro 



Visita Técnica – Mineração de Ferro 



Visita Técnica – Mineração de Ferro 

Pilha de produtos 



Visita Técnica – Mineração de Ferro 

Barragem de rejeitos 



TianYing Inc (Escritório Comercial) 

Trata-se de empresa que produz, entre outros, equipamentos para a geração de energia a partir 
da incineração de resíduos.  Ela também opera nas áreas de tratamento de resíduos perigosos, 
lodo, tratamento de resíduos de construção, tratamento de água e esgoto, reciclagem e soluções 
para separação e transporte de resíduos urbanos. A empresa manifestou interesse em explorar 
oportunidades no Brasil. 



TianYing Inc 
Jiangsu Qidong MSW Incineration 

Power Generation Project 

Jiangsu Rudong MSW Incineration 

Power Generation Project 

Fujian Lianjiang MSW Incineration 

Power Generation Project 

Shandong Binzhou MSW Incineration 

Power Generation Project 



Missão na China 

Obrigado! 
alder.souza@meioambiente.mg.gov.br 

Gerência de Resíduos Sólidos Industriais e da Mineração 


