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Validações de Desvio de Resíduos de Aterro

A UL Environment, uma unidade de negócios da UL, pode ajudar. Nossas validações 
de Zero Waste, virtualmente Zero Waste e Taxa de Desvio de Resíduos de Aterro 
reconhecem as empresas que lidam com resíduos de maneira ambientalmente 
responsável e inovadora, desde a produção de energia por incineração até à reutilização, 
reciclagem e compostagem. Cada validação é claramente definida, cuidadosamente 
revisada e cuidadosamente examinada, para que as empresas e seus clientes 
compreendam o significado ambiental de uma realização tão importante.

Desvie resíduos dos aterros. Seja reconhecido. Espalhe a notícia.

As validações de desvio de resíduos de aterro da UL são específicas e mensuráveis, 
permitindo que empresas e organizações provem sua responsabilidade ambiental para 
o mercado.

• Zero Waste to Landfill – A designação mais alta, esta afirmação é validada pela UL 
quando uma instalação pode provar que atinge consistentemente uma taxa de desvio 
de resíduos de aterro de 100%.

• Virtualmente Zero Waste to Landfill – Esta designação é reservada para instalações 
que tenham atingido uma taxa de desvio de aterro de 98% ou mais.

• Taxa de Desvio de Resíduos de Aterro - Esta alegação é validada se uma instalação 
atinge uma taxa de desvio de aterro maior ou igual a 80%. 

*A UL vai denotar a taxa de desvio específica alcançada na marca de validação.

Uma vez que as reivindicações de desvio de resíduos forem validadas, as empresas 
podem usar a marca de validação ambiental UL em materiais de marketing relevantes.

Os benefícios de operar uma instalação de zero ou poucos resíduos incluem:

• Redução dos custos associados à destinação de resíduos

• Redução da dependência do espaço limitado dos aterros sanitários

• Ser uma corporação ambientalmente responsável

Hoje, “reduzir, reutilizar, reciclar” é um modo de vida — e uma forma 
de negócio — para milhões de pessoas, organizações e corporações que 
entendem a importância de desviar os resíduos dos aterros sanitários. 
Mas definições vagas, auto-declaradas e procedimentos indefinidos 
podem dificultar a qualificação e quantificação desses esforços.
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Por que escolher a UL Environment?

Construída sobre o legado de confiança de 100 anos da UL, a UL Environment 
capacita tanto fabricantes quanto compradores, para transformar sua gestão 
ambiental em verdadeira liderança de mercado. Nós ajudamos os fabricantes a 
criarem produtos melhores de uma forma mais ambientalmente responsável, 
e facilitamos que os clientes tomem decisões de compra mais inteligentes e 
ambientalmente preferíveis

Como começar

Para obter mais informações sobre os serviços de sustentabilidade da UL, e sobre 
como eles podem beneficiar sua empresa, acesse  
brazil.ul.com/certificacoes/meio-ambiente

Ou, faça uma ligação ou nos escreva:

Telefone:  +55 11 3049-8300 
Email:   ule.brasil@ul.com

Você Sabia? 

A UL Environment oferece serviços de 
suporte, para ajudar as empresas a 
promoverem outras validações de redução 
de resíduos:

• Avaliação Inicial / Diagnóstico;

• Desenvolvimento de programas para 
otimização de processos de redução, 
reutilização e reciclagem de resíduos; e

• Validação da alegação de 
reciclabilidade, reivindicações de 
conteúdo reciclado e programas de 
retomada de resíduos o de materiais 
recuperados

Além disso, a UL Environment pode 
ajudar as empresas a comunicar o valor 
de seus esforços com serviços, incluindo 
pesquisa de mercado, desenvolvimento 
de estratégias, treinamento e sessões 
educacionais, e a criação de materiais 
promocionais.

Solicitação da Certificação

• O cliente apresenta um resumo das instalações a serem avaliadas

• A UL fornece uma cotação para o serviço

Processo de Certificação

• A UL inicia o projeto e determina o plano de avaliação

• O cliente envia a documentação para revisão (por exemplo, inventário 
de materiais de entrada e de saída, registros de transporte de 
resíduos, visão geral do processo de fabricação, etc) para a revisão

• A UL realiza auditoria nas instalações do fabricante

• A UL determina a taxa de desvio do aterro

Emissão e Divulgação da Validação Ambiental 

• A UL lista as instalações validadas e produtos associados fabricados 
em cada instalação em sua Base de Dados de Produtos Sustentáveis

• Os fabricantes começam a usar a marca apropriada para a validação 
ambiental da UL em materiais de marketing sobre a instalação

Recertificação

• A UL realiza auditorias periódicas no local para garantir a 
conformidade contínua

Processo de Validação Zero Waste


