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MOTIVO DA VIAGEM:  
 
A CETESB foi convidada para participar de Missão Técnica à Italia e Alemanha, para 
conhecer tecnologias para o Tratamento de Água, Esgotos, Plantas de Processamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos, Compostagem, Produção de Biogás para Geração de Energia, 
Produção de CDR, Incineradores, Tratamento de Lodo e visita à Câmara e ao Senado 
Italiano. 
 
Programa de Viagem – Itália 
Carlos Roberto dos Santos e Geraldo do Amaral Filho   
(Período de 09 a 12 de dezembro de 2017) 
 
Saída de São Paulo dia 09 de dezembro de 2017, sábado, em voo vespertino/noturno com 
chegada em Roma, do dia 10 de dezembro, domingo, no período matutino. 
 
10 de dezembro: 17:00 hs reunião de Planejamento da Missão, com exposição sobre os 
locais de visita, horários e discussão de objetivos. 
 

 
Membros da Missão em reunião preparatória no hotel 



 
 
11 de dezembro, segunda-feira: a programação foi realizada, com a participação dos 
representantes da CETESB, acompanhando o Secretário de Estado do Meio Ambiente: 
 

 
• Período da manhã, no Istituto dell’Enciclopedia Italiana, evento provido pela 
Associazione de Amicizia Italia-Brasile e Cidades Inteligentes. Neste evento discutiu-se 
o gerenciamento de resíduos sólidos, com apresentação pela CETESB de breve relato 
da situação em nosso estado. 

 

 
Mesa da abertura da qual participaram o Deputado Fabio Porta, a Deputada Marina 

Sereni e o Secretario do Meio Ambiente Mauricio Bruzadin 
 
 

 

 
Mesa redonda com a moderação do Arq. Francesco Orofino e a participação do Sr José 
Luis Rhi-Sause, secretário do Instituto Italo- Latino Americano (IILA) e do Engº Carlos 

Roberto dos Santos, Diretor Presidente da CETESB 
 
 



• Almoço na Embaixada do Brasil em Roma, com o Embaixador Antonio de Aguiar 
Patriota e Deputados Federais que representaram o Brasil no Forum Parlamentr Itália – 
America Latina e Caribe; 
 

 
Almoço oferecido pelo Sr Embaixador Antonio Patriota e representantes da Missão e do 

Parlamento Brasileiro 
 
• Período da tarde, particpação na Câmara dos Deputados, no Segundo Fórum 
Parlamentar Itália-América Latina e Caribe, que discutiu o papel dos Parlamentos na 
impolementação da Agenda 2030 e na Parceria Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

  
12 de dezembro: foi seguida a programação abaixo: 

• Período da manhã, reunião com o Senador da República Fausto Guilherme Longo e 
o Deputado da República Fabio Porta, com a participação do Secretário de Estado de 
Meio Ambiente e de representantes da CETESB, sobre metodologias e legislação 
ambiental aplicadas ao tratamento e disposição de resíduos sólidos no Brasil e na Itália; 

 

 



 
• Período da tarde, visita técnica a Planta de Tratamento e Reciclagem de Malagrotta, 
em Roma, operada pela SCT Sorain Cecchini Tecno e com capacidade de processar 
1500 ton/dia de resíduos. 

 
 

 

 
Entrada da planta 

 
 

 
Vista geral da planta 

 
 
 



 
Recebimento dos resíduos 

 

 
Separador ótico de resíduos 

 

 
Central de controle 



• Período da noite, deslocamento para Veneza. 
 

Ainda no dia 12 de dezembro de 2017, no período noturno, o DIRETOR PRESIDENTE 
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, embarcou em voo (ROMA-SP) de retorno ao Brasil, às 
22 horas.  
 
 
Programa de Viagem – Alemanha  
 Geraldo do Amaral Filho (Período de 13 a 17 de dezembro de 2017) 

 
13 de dezembro: foi realizada visita técnica a planta de compostagem, operada pelo 
Bioenergia Trentino, instalada em Faedo e que processa cerca de 44.000 ton/ano de 
resíduos, produzindo composto orgânico. 
 

 
Vista aérea da planta durante o verão 

 

 
Unidade de geração de energia elétrica 

 



 
Composto produzido na planta 

 
 
14 de dezembro: foi feito o deslocamento aéreo de Veneza para Frankfurt e no trajeto 
terrestre para Colonia, ocorreu visita técnica na planta de tratamento de esgotos domésticos 
de Lipporn, processo de biodisco, tratando os efluentes gerados por 400 habitantes. 
 
 

 
Esquema geral da planta de tratamento 



 
Vista geral da estação de tratamento de efluentes, com o gradeamento à esquerda 

 
 

 
Vista geral da estação de tratamento de efluentes, com o biodisco à direita 

 
 

 
15 de dezembro foi seguida a seguinte programação 
 

• Período da manhã, visita técnica a Planta de Tratamento e Reciclagem - 
ECOPARQUE de Colonia, operada pela AVG RESSSOURCEN GMBH. Esta instalação 
atende à toda região metropolitana de Colônia, que possui um total de 1,4 milhão de 
habitantes, geradores de uma quantidade diária de cerca de quatro mil toneladas de 
lixo. A coleta em toda cidade é seletiva, garantindo assim um processo mais simples 
para o tratamento na planta, com uma estimativa de tratamento em 40% de orgânicos e 
60% de inorgânicos. 

 
 
 
 



 
 
 

 
Entrada do Ecoparque de Colonia 

 
 

 
Resíduo oriundo da coleta seletiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Planta de separação de resíduos para produção de CDR 

 
 

 
CDR produzido 

 



 
Unidade de recebimento e processamento de restos de madeira 

 

 
Madeira picada e transformada em combustível 

• Período da tarde, visita técnica na planta industrial fabricante de de equipamentos 
para tratamento de residuos, WERNER DOPPSTADT ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY GMBH & CO. KG, em Velbert, Renânia do Norte-Vestefália. Esta planta 
produz uma diversificada linha de equipamentos para reciclagem, tratamento e 
beneficiamento de resíduos.  

 
Vista de equipamento de trituração e sua produção 



 
16 de dezembro: Saída de Colonia, às 13 hs (hora local) com deslocamento rodoviário e 
destino a Frankfurt, para embarque de retorno, com conexão no aeroporto de Madri, em voo 
vespertino/noturno com chegada em São Paulo, do dia 17 de dezembro, domingo, no 
período matutino. 
 
A participação nesta Missão possibilitou uma troca de informações com entidades na Itália 
que podem resultar em programas de transferência de conhecimento e cooperação entre os 
dois países.  
 
Alé disso, nas visitas a unidades de processamento de resíduos pudemos conhecer e avaliar 
alternativas tecnológicas, que apesar de conhecidas, puderam ser avaliadas “in loco”. O 
grande diferencial da viagem foi o conhecimento de técnicas de gerenciamento de resíduos, 
que aliados a politicas públicas consistentes podem ser aplicadas no Estado de São Paulo, 
melhorando o desempenho de nossas municipalidades na gestão de seus resíduos e na 
implementação das Políticas Estadual e Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
Os conhecimentos e informações obtidos mostram que as ações adotadas pelo Estado de 
São Paulo se encontram alinhadas com as melhores práticas adotadas nos países visitados, 
em especial os modelos regionalizados de gestão. 
 
Outra questão relevante observada nas visitas foi a necessidade de mecanismos financeiros, 
que permitam uma administração eficaz das soluções e as tornem independentes de dotação 
orçamentária. 
 
 
São Paulo, 27 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
Carlos Roberto dos Santos Geraldo do Amaral Filho 
Diretor Presidente Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental 
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