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Palavra –
Introdução 

CONTEMAR AMBIENTAL, há mais de 20 anos conteinerizando e 
promovendo a coleta mecanizada no Brasil

A conteinerização no Brasil se mistura com a história da CONTEMAR 
AMBIENTAL. O processo de gestão dos resíduos sólidos, começa com 
o armazenando de maneira segura, permitindo a segregação na fonte, 
a sustentabilidade a segurança dos trabalhadores da área da coleta, 
limpeza e a preservação ambiental. Esse é o core business da empresa.  
No mercado desde 2000, a CONTEMAR AMBIENTAL é pioneira e líder 
no conceito de conteinerização e coleta mecanizada no Brasil.

“Desde o início tínhamos nosso objetivo claro: liderar o mercado 
brasileiro. Hoje, uma vez alcançado este objetivo, pretendemos manter 
a nossa posição pautada pela qualidade dos produtos e serviços que 
oferecemos, apoiados por uma equipe de profissionais comprometida 
com os nossos valores. Feliz aniversário!”

— Fernando Irisarri, Presidente CONTEMAR 

“É um orgulho fazer parte da equipe CONTEMAR; Empresa pioneira 
em conteinerização no Brasil e exemplo na vontade de crescer, 
na proximidade com os clientes e com uma grande equipe de 
profissionais. Feliz aniversário a todos!”

— Iñigo Querejeta, CEO da CONTENUR 

“A equipe de CONTEMAR celebra com orgulho estes 20 anos, 
promovendo no Brasil solução extremamente positiva, sustentável e 
inovadora para nossas cidades, pessoas e nosso meio ambiente.”

— Ignacio Arriola, Diretor Geral CONTEMAR
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Armazenamento do RSU em contentores 
plásticos móveis fechados com tampa –

Os contentores permitem o armazenamento fechado, e seguro dos 
resíduos durante o período necessário - entre o descarte e a coleta.

O contentor é um produto com alta tecnologia, pensado e planejado 
para estar junto ao meio ambiente, com design para fazer parte 
do espaço urbano. Os contentores possuem vários tamanhos e são 
estrategicamente distribuídos para que a população possa descartar o 
seu resíduo, além de serem utilizados em indústrias, supermercados, 
condomínios entre o outras possibilidades de aplicação.

Os contentores são injetados com material altamente resistente e com 
alta qualidade para a utilização diária, além da possibilidade de sua 
reciclagem para voltar ao ciclo de produção.
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Sorocaba (SP) 
Nossa base de operações
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Reduz mau cheiro e o acesso 
de animais aos resíduos –

Os contentores mantêm os resíduos armazenados em segurança 
contra as adversidades do dia a dia, além de evitar que os sacos fiquem 
nas calçadas em contato com o solo, pois o chorume que escorre pelo 
saco de lixo é um resíduo que pode causar a contaminação do solo.

O mau cheiro é um outro problema que eliminamos quando o 
resíduo sólido está acondicionado de maneira correta dentro dos 
contentores, pois estes possuem tampas com o design adequado 
para manter o resíduo isolado, evitando que os maus odores na 
proximidade.

Os contentores também evitam o acesso de animais que rasgam os 
sacos e podem deixar os resíduos espalhados nas vias. 

O armazenamento correto do resíduo é um grande aliado para a saúde 
pública e a organização do ambiente urbano.
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Cidade - Passo Fundo (RS)
Promovendo a Contenerização dupla
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Reduz a Proliferação de Insetos e de 
Transmissores de doenças –

O lixo armazenado de forma incorreta traz problemas visíveis, e a 
proliferação de doenças é um deles, inclusive aquelas relacionadas 
com vetores. Nesse caso, bichos e insetos como moscas, mosquitos, 
baratas, formigas, ratos entre outros, utilizam o lixo como local de 
alimentação, reprodução e abrigo, carregando vírus e bactérias, 
representando risco à saúde pública. 

Isso torna ainda mais importante os cuidados que devemos ter com 
o descarte de resíduos e a conteinerização tem papel fundamental 
nesse processo.  Os contentores favorecem uma destinação final 
correta para o lixo gerado, contribuindo tanto para quem descarta 
quanto para quem recicla, prevenindo assim riscos ao meio ambiente 
e a saúde coletiva.

Os contentores possuem tampa que, se mantida fechada, evita a 
proliferação de bichos e insetos. 
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Cidade – Campinas (SP)
Contenerizando grandes centros urbanos
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Previne enchentes e a poluição 
das águas –

Um dos grandes problemas que enfrentamos nas cidades são as 
enchentes e podemos ressaltar como um dos principais fatores, 
a má / falta da gestão dos resíduos sólidos eficiente, desde o seu 
descarte, acondicionamento e destinação. 

A introdução da conteinerização nas cidades é a solução mais 
eficiente e eficaz para o início de uma gestão de resíduos sólidos, não 
somente nas cidades, mas também para aplicação dos contentores 
em condomínios, indústrias, parques, escolas, hospitais, clínicas entre 
outros espaços em que exista a geração de resíduos. 

Com a conteinerização, o lixo gerado não é levado pelas enxurradas, 
pois está contido, evitando o entupimento dos bueiros e a poluição 
das águas, além de não contribuir para elevar o volume das águas 
ainda mais.
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Litoral Catarinense (SC)
Preservando o meio ambiente 
e a vida marinha
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Possibilita a população segregar e descartar 
os resíduos a qualquer momento –

Um dos benefícios da conteinerização é a possibilidade da população 
poder segregar e descartar resíduos a qualquer momento, nos 
contentores dispostos em pontos específicos, próximos às residências 
e comércios.

A gestão de resíduos sólidos não necessariamente deve ser realizada 
somente pela administração pública municipal, mas pode ser adotada 
por gestores de condomínios, empresas, hospitais, clínicas e demais 
locais, denominados pela lei como grande geradores de resíduos. 

A facilidade do descarte a qualquer momento do dia é uma 
grande praticidade para vida cotidiana, sem ter que se preocupar 
com mais um horário dos afazeres, mas sim quando surge a 
necessidade do descarte de seu lixo, o contentor está disponível 
em um local próximo.
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Cidade – Blumenau (SC)
Melhorando o desenvolvimento da cidade
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Possibilita a coleta mecanizada 
na cidade –

A coleta mecanizada humaniza a atividade do processo da gestão 
dos resíduos sólidos nas cidades.

Mas o que é uma coleta mecanizada? Bom, ela consiste em que a 
atividade de coleta seja feita em sua maior parte por máquinas e 
equipamento de forma automática. 

Os caminhões coletores de resíduos, nas suas rotas de trabalhos 
coletam os contentores de forma mecanizada, facilitando e deixando 
o processo mais rápido, eficiente e com minimização de risco 
ocupacional, já que evita-se o contato com os resíduos sólidos. 

Para a introdução da coleta mecanizada o primeiro passo é 
conteinerizar a cidade, ou seja, com os contentores distribuídos em 
pontos estratégicos, para assim possibilitar a coleta mecanizada, 
tornando o processo mais ágil e econômico na operação diária.
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Cidade – Salto (SP)
A primeira cidade 100%  
conteinerizada no Brasil
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Redução significativa nos acidentes 
de trabalho –

Ao adotar a coleta mecanizada, os riscos de acidentes de trabalho 
são minimizados, pois garante uma rotina mais segura para os 
coletores, que passam a não ter mais nenhum contato físico com 
o resíduo sólido, além de não precisar correr pelas vias coletando 
os sacos com resíduos e amontoando-os em um local para que o 
caminhão passe coletando. 

Com a conteinerização, as chances dos coletores terem ferimentos 
decorrentes de um possível atropelamento, objetos perigosos, 
perfurocortantes e/ou de contraírem doenças provenientes do lixo 
são minimizados, pois além dos resíduos estarem em um contentor, 
os coletores estão na operação em um local seguro.

Além disso, a mecanização do processo de coleta otimiza diversos 
serviços na rotina da empresa de coleta, e para todos envolvidos.
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Cidade – Lucas do Rio Verde (MT)
A primeira cidade do Brasil  
com 100% de conteinerização dupla
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Diminuição nas rotas de coleta –

Antes de iniciar com a conteinerização existe um estudo prévio para 
cada cidade. Esse estudo consiste na qualificação e quantificação de 
contentores necessários e os pontos onde serão colocados. 

O estudo ajuda na diminuição das rotas percorrida pelos caminhões 
de coleta, além do aumento na eficiência. Sendo assim, as empresas 
de coleta passam a ter uma economia em combustível, manutenção, 
reposição de peças dos caminhões entre outros desgastes, pois 
compensa com o aumento e a agilidade na gestão dos resíduos, 
além de evitar acidentes de trabalho.

Além do estudo e planejamento, os treinamentos para equipe, 
manutenção e higienização dos contentores, e um sistema de gestão 
inteligente para o monitoramento se faz necessário para assim atingir 
os melhores resultados.
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Cidade – São Paulo (SP)
Limpeza urbana e coleta seletiva  
na maior cidade do país



LIVRO 20 ANOS

—   35



36   —



LIVRO 20 ANOS

—   37

Reduz o custo global da coleta domiciliar 
e limpeza publica –

Com a introdução da conteinerização e coleta mecanizada nas cidades 
o custo global da coleta domiciliar, coleta seletiva e limpeza pública 
diminuem significativamente.

Aumenta-se a eficiência da coleta, além de possibilitar a introdução da 
coleta seletiva que traz mais benefícios para o município e sua gestão 
pública de resíduos sólidos. 

A conteinerização atua como coadjuvante deixando com que a 
população se destaque de forma ativa e conscientizada sobre 
a utilização dos contentores nas ruas. Além de manter a cidade 
limpa e organizada.  

Com isso se percebe grande redução nos custos geral de uma boa 
gestão pública (municípios), gestão privada (indústrias, hospitais, 
condomínios) de resíduos sólidos por todo país.
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Cidade – Ilhabela (SP)
Respeitando a biodiversidade 
e promovendo o turismo
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Aumento no índice e eficiência 
de coleta seletiva –

A coleta seletiva é o termo utilizado para o recolhimento do material 
separado previamente na fonte geradora. Durante o dia são 
consumidos diversos tipos de produtos que resultam na geração de 
muitos resíduos que podem ser reciclados, mas para isso o descarte é o 
início do processo para ocorrer de forma correta.

Os contentores agem de maneira socioambiental com a gestão 
correta das etapas do ciclo da conteinerização, incentivando a 
participação da população na segregação do seu resíduo direto na 
fonte, pois de fato estão atuando como peça fundamental para que a 
eficiência e os resultados sejam atingidos.

Com os contentores nas ruas e principalmente com a conteinerização 
dupla (contentores dispostos em pares em cores diferenciadas), a 
contribuição para o aumento no índice e eficiência de coleta seletiva 
são significativos. 
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Cidade – Uberlândia (MG)
Pioneirismo ambiental 
no Triângulo Mineiro
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Aumento na consciência e envolvimento 
ativo da população na limpeza da cidade 
e preservação ambiental –

A preservação do meio ambiente é um tema que nunca saí de 
moda, que todo mundo fala e que todos gostariam de contribuir de 
maneira mais eficaz. E a conteneirização é uma solução que propicia o 
envolvimento e participação de todos, pois os contentores são soluções 
que passam a fazer parte da rotina das pessoas, e, consequentemente, 
o seu entendimento na aplicação da gestão de seu resíduo domiciliar, 
entre outros.

Os contentores nas ruas auxiliam na segregação dos resíduos, aumento 
na consciência e envolvimento ativo da população na limpeza da 
cidade e preservação ambiental.

Mas para a efetiva participação da população de maneira mais 
eficiente, se faz necessário a disponibilização de equipamentos, que 
estejam em pontos estratégicos e que auxiliem nessa ação, além 
de uma conscientização pela educação ambiental diária, até que o 
processo se torne cotidiano e rotineiro.
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Estado do Rio Grande do Sul 
Pioneiros na coleta traseira
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Grande Aprovação Popular –

Os resíduos sólidos produzidos pela população dos municípios 
podem se tornar um grande problema, porém quando a sua gestão 
é feita corretamente, riscos iminentes à saúde e ao meio ambiente 
são diminuídos. 

Optar pela conteinerização é uma solução para que administração 
pública e comunidade possam contribuir juntas pela gestão 
integrada de resíduos sólidos.

Além de poder contribuir ativamente com a gestão eficiente de 
resíduos, a população enxerga a organização e limpeza das vias, não 
encontra mais animais acessando o resíduo disposto sobre a calçada, 
não vê mais o operador correndo atrás do caminhão, não tem mais 
o risco do caminhão passar e seu resíduo ficar para o próximo dia de 
coleta, enfim, são tantas vantagens que a aprovação é altíssima por 
parte da população, usuária e beneficiária do sistema.

Adotar a conteinerização e o sistema de coleta mecanizada, 
além de otimizar o serviço, a população percebe diariamente os 
benefícios do armazenamento adequado do resíduo sólido.

Esta satisfação faz iniciar um círculo virtuoso em todos os 
participantes da cadeia. 
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Gerenciando os riscos no tratamento 
de resíduo de Saúde
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Ciclo de Conteinerização
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www.contemar.com.br


