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“ N O S S O  M E I O  A M B I E N T E  A G R A D E C E . ”

A lei

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 02/08/2010, prevê:

Artigo 3º - XV - Define como rejeito: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 
ambientalmente adequada.

Artigo 6º - II Princípios - Poluidor/Pagador e Protetor/Recebedor.

Artigo 7º - XI - Estabelece prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, 
para: 
 a) produtos reciclados e recicláveis.

Artigo 9º - Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte 
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Artigo 15 - III e o Artigo 17 - III - Estabelecem que, respectivamente, o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos e os Planos Estaduais deverão estabelecer metas de reciclagem, com 
vistas a reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para a disposição final.

“O Poder Público tem o dever de dar prioridade na aquisição de materiais reciclados. Em 
dúvida, deve prevalecer o bem das futuras gerações, que têm direitos sobre o meio 
ambiente e a vida”.



Sua cidade merece a In Brasil!
Prefeituras e Órgãos Públicos de todo o Brasil utilizam nossos produtos.
Na urbanização, no trânsito, nas escolas, na saúde... são decks, passarelas, 
pergolados, bancos, lixeiras, mourões, placas de trânsito, e seus suportes, 
pallets nos almoxarifados de alimentos e medicamentos.

Porque Usar Produtos In Brasil?
Todos os produtos que fabricamos têm como matéria prima rejeitos indus-
triais.
Não é qualquer material. Reciclamos materiais com características peculia-
res. Nos especializamos na reciclagem de plásticos complexos, que 
ninguém sabe reciclar, que eram destinados ao aterro sanitário. Isto faz bem 
à sua administração, pois mostra à população que ela é provedora de sus-
tentabilidade.

O que empresas de reciclagem
despejariam em lixões...

Simples assim:

...nós transformamos
em lindos produtos.





V A N T A G E N S  D A
M A D E I R A  P L Á S T I C A

Fácil manutenção;

Beleza superior a
outros materiais;

Resistente a rachaduras;

Resistente ao bolor;

Não contém madeira natural;

Não provém de material
contaminado;

Sustentável;

Fácil Higienização.



Banco de Jardim 160cm
IPÊ
CÓD: 1124

Banco de jardim sem encosto
IPÊ
CÓD: 1041

Banco de jardim 150cm 
IPÊ
CÓD: 1031
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Banco ecológico em madeira plástica, fabricado através de 
polímeros reciclados. A estrutura do banco é composta por três 
pés em formato de “h” com largura de 55mm e espessura de 4mm, 
fabricados em polipropileno injetado, na cor preta. Quatro 
unidades de tábuas em madeira plástica com dimensão de 
136x30x1500mm, na cor Ipê, fixadas aos pés a partir de quatro 
travas, trinta e dois parafusos com porcas e arruelas. Entregue 
em um kit contendo: 4 tábuas, 3 pés, 4 travas, 32 parafusos, 32 
porcas e 32 arruelas. Acompanha manual de montagem. 
Acompanha chave plástica para aperto. Observação: Descrição 
básica do produto que, segundo especificações, pode atender 
critérios de similaridade ou equivalência.

Largura:                        1500mm Altura Total:              760mm
Altura do assento:     370mm Base do assento:    310mm
Altura do encosto:     400mm Peso:                          25kg

Banco ecológico em madeira plástica, fabricado através de 
polímeros reciclados. A estrutura do banco é composta por três 
pés sem encosto, com largura de 55mm e espessura de 4mm, 
fabricados em polipropileno injetado, na cor preta. Três unidades 
de tábuas em madeira plástica com dimensão de 
136x30x1500mm, na cor Ipê, fixadas aos pés a partir de três 
travas, quinze parafusos com porcas e arruelas. Entregue em um 
kit contendo: 3 tábuas, 3 pés, 3 travas, 15 parafusos, 15 porcas e 
15 arruelas. Acompanha manual de montagem. Acompanha chave 
plástica para aperto. Observação: Descrição básica do produto 
que, segundo especificações, pode atender critérios de 
similaridade ou equivalência.

Largura:                        1500mm Base do assento:    410mm
Altura do assento:     420mm Peso:                          18kg

Banco ecológico em madeira plástica, fabricado através de 
polímeros reciclados. A estrutura do banco é composta por três 
pés em formato de “h” com largura de 100mm e espessura de 
6mm, fabricados em polipropileno injetado, na cor preta. Quatro 
unidades de tábuas em madeira plástica com dimensão de 
150x40x1600mm, na cor Ipê, fixadas aos pés a partir de três 
travas, trinta parafusos com porcas e arruelas. Entregue em um 
kit contendo: 4 tábuas, 3 pés. 3 travas, 30 parafusos, 30 porcas e 
30 arruelas. Acompanha manual de montagem. Acompanha 
chave plástica para aperto. Observação: Descrição básica do 
produto que, segundo especificações, pode atender critérios de 
similaridade ou equivalência.

Largura:                        1600mm Altura Total:              780mm
Altura do assento:     440mm Base do assento:    420mm
Altura do encosto:     340mm Peso:                          30kg

Com um visual lindo e robusto, os 
bancos da linha premium In Brasil 

destacam-se nas praças, 
trazendo modernidade e beleza 

para a sua cidade. Na compra de 
um banco, 28 kg de lixo deixam 

de ir para o aterro sanitário.

Com um visual mais tradicional, 
os bancos In Brasil destacam-se 
pela flexibilidade de aplicação, 

aliando beleza à durabilidade. Na 
compra de cinco unidades, você 

evita que uma árvore seja 
derrubada.

Com um visual elegante, os 
bancos sem encosto In Brasil, 

destacam-se pela praticidade e 
leveza, aliando o luxo à 

sofisticação. Não utilize produtos 
sem saber sua origem.



Lixeira 50cm - 67 litros | 70cm - 94 litros 

AMARELA
CÓD: 1307 | 1317

VERDE
CÓD: 1306 | 1316

MARROM
CÓD: 1308 | 1318

AZUL
CÓD: 1305 | 1315

VERMELHA
CÓD: 1304 | 1314

PRETA
CÓD: 1303 | 1313

Suporte para lixeira
PRETO
CÓD: 1403
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Suporte ecológico para lixeira em madeira plástica, fabricado 
através de polímeros reciclados. A estrutura do suporte é 
composta por duas unidades de colunas em madeira plástica com 
dimensão de 90x90x1500mm e uma unidade de coluna em 
madeira plástica com dimensão de 90x90x465mm, fixadas entre 
si a partir de quatro tes plásticos e trinta e dois parafusos. 
Entregue em um kit contendo: 3 colunas, 4 tes plásticos, 32 
parafusos. Acompanha manual de montagem. Observação: 
Descrição básica do produto que, segundo especificações, pode 
atender critérios de similaridade ou equivalência.

Peso:              15kg 
Altura:            1500mm
Largura:         645mm

Lixeira ecológica em madeira plástica, fabricada através de 
polímeros reciclados. A estrutura da lixeira é composta por duas 
bases, uma inferior e outra superior, ambas com diâmetro de 50 
cm, fabricadas em polipropileno injetado, na cor preta. Base 
superior acompanha tampa, na cor a definir. Quatorze unidades de 
tábuas em madeira plástica com dimensão de 87x22x500mm, na 
cor Ipê, fixadas as bases a partir de vinte e oito parafusos com 
porcas. Entregue em um kit contendo: 14 tábuas, 2 bases, 1 tampa, 
28 parafusos e 28 porcas. Acompanha manual de montagem. 
Observação: Descrição básica do produto que, segundo 
especificações, pode atender critérios de similaridade ou 
equivalência.

Diâmetro:       50cm                    Altura com tampa:     67cm | 87cm
Altura:             50cm | 70cm      Peso:         13kg | 16kg

Tampa para lixeira 

Tampa para lixeira em madeira plástica, fabricada através de 
polipropileno injetado. A tampa possui abertura frontal medindo 
110x390mm, com opção nas cores preta, verde – vidro, vermelho 
– plástico, azul – papel, marrom – orgânico, amarelo – metal. 
Entregue em um kit contendo: 1 tampa. Observação: Descrição 
básica do produto que, segundo especificações, pode atender 
critérios de similaridade ou equivalência.

Peso:              3,5kg 
Diâmetro:      50cm

AMARELA
CÓD: 90084

VERDE
CÓD: 90080

MARROM
CÓD: 90081

AZUL
CÓD: 90082

VERMELHA
CÓD: 90083

PRETA
CÓD: 90079

As lixeiras In Brasil têm como 
principal objetivo a coleta 

sustentável de lixo em locais 
públicos, aliando a 

sustentabilidade à beleza do 
produto. Incentive a coleta 

seletiva em sua cidade, incentive 
a destinação correta do lixo, o 

meio ambiente agradece.

Os suportes de fixação da lixeira 
na cor preta, trazem 

modernidade e robustez, 
possuindo alta resistência.

As tampas para lixeira são 
indispensáveis para contribuir 
com a coleta seletiva de sua 

cidade, por isso possuem cores 
próprias para materiais 

específicos a serem descartados.



Pergolado
IPÊ
CÓD: 1201 | 1221
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p e r g o l a d o s  d e  m a d e i r a  p l á s t i c a
Pergolado ecológico em madeira plástica, fabricado através de 
polímeros reciclados. A estrutura do pergolado é composta por 
quatro unidades de colunas em madeira plástica, duas unidades 
de longarina em madeira plástica e seis unidades de travessas em 
madeira plástica, todas reforçadas internamente com metalon, na 
cor Ipê. As longarinas são fixadas às colunas por meio de 
parafusos, e as travessas são fixadas às longarinas por meio de 
cantoneiras metálicas com acabamento plástico para cantoneira.
Entregue em um kit contendo: 4 colunas, 2 longarinas, 6 
travessas, parafusos, cantoneiras e acabamentos plásticos para 
cantoneira. Acompanha manual de montagem. Observação: 
Descrição básica do produto que, segundo especificações, pode 
atender critérios de similaridade ou equivalência.

Largura:                  2,1m            4 Colunas:         120x120mm | 90x90mm
Comprimento:       3m               2 Longarinas:   153x60mm | 90x90mm
Altura:                     2,5m           6 Travessas:     153x60mm | 90x90mm
Peso:                  145/190kg

Pergolado sob medida
IPÊ

Pergolado ecológico em madeira plástica, fabricado através de 
polímeros reciclados. A estrutura do pergolado é composta a 
partir da definição do projeto e da necessidade do cliente. As 
longarinas em madeira plástica são fixadas às colunas em 
madeira plástica por meio de parafusos, e as travessas em 
madeira plástica são fixadas às longarinas em madeira plástica 
por meio de cantoneiras metálicas com acabamento plástico para 
cantoneira. Entregue em um kit contendo: colunas, longarinas e 
travessas. Acompanha manual de orientações. Observação: 
Descrição básica do produto que, segundo especificações, pode 
atender critérios de similaridade ou equivalência.

Fabricamos sob medida

Moderno e encantador, o 
pergolado In Brasil destaca-se 
pelo design exclusivo, criando 

um ambiente convidativo e 
aconchegante. Na compra de um 
pergolado, 150kg de lixo deixam 

de ir aos aterros sanitários. 
Colabore com o meio ambiente, 

incentive a reciclagem.

Personalize seu espaço, 
moderno e encantador, o 

pergolado In Brasil destaca-se 
pelo design exclusivo, criando 

um ambiente convidativo e 
aconchegante.

Trav. Retangulares | Trav. quadradas



Mesa de churrasqueira 150cm

CÓD: 1831
IPÊ
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b a l a n ç o  d e  m a d e i r a  p l á s t i c a

m e s a s  d e  m a d e i r a  p l á s t i c a
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sMesa de churrasqueira ecológica com bancos integrados em madeira 
plástica, fabricada através de polímeros reciclados. A estrutura da 
mesa é composta por quatro pés com colunas 90x90mm em madeira 
plástica e dois pés centrais com tábuas 90x30mm em madeira 
plástica, na cor Ipê. Quatro unidades de tábuas em madeira plástica 
com dimensão de 136x30x1500mm, na cor Ipê, para os dois assentos 
laterais e cinco unidades de tábuas em madeira plástica com 
dimensão de 136x30x1500mm para o tampo. O tampo e os assentos 
são fixados aos pés por meio de parafusos, porcas e arruelas. 
Entregue em um kit contendo: 1 tampo, 2 assentos, 6pés, parafusos, 
porcas e arruelas. Acompanha manual de montagem. Observação: 
Descrição básica do produto que, segundo especificações, pode 
atender critérios de similaridade ou equivalência.

Comprimento:    150cm           Peso:           85kg
Altura:           77cm           Largura:      130cm

Mesa de Bar
IPÊ
CÓD: 1801

Mesa de bar ecológica em madeira plástica, fabricada através de 
polímeros reciclados. A estrutura da mesa é composta por um pé 
central com coluna 120x120mm em madeira plástica e quatro 
apoios com tábuas 90x30mm em madeira plástica, na cor Ipê. 
Cinco unidades de tábuas em madeira plástica com dimensão de 
136x30x680mm, na cor Ipê, para o tampo. O tampo é fixado ao pé 
por meio de parafusos, porcas e arruelas. Entregue em um kit 
contendo: 1 tampo, 1 pé, parafusos, porcas e arruelas. Acompanha 
manual de montagem. Observação: Descrição básica do produto 
que, segundo especificações, pode atender critérios de 
similaridade ou equivalência.

Largura:                  70cm                 Altura:     72cm
Comprimento:       70cm                  Peso:       25kg

Balanço de Jardim
IPÊ
CÓD: 1601     

Balanço ecológico em madeira plástica, fabricado através de 
polímeros reciclados. A estrutura do balanço é composta por 
quatro pés com colunas 90x90mm em madeira plástica, uma 
longarina com perfil 90x90mm em madeira plástica, duas travas 
com perfil 90x30mm em madeira plástica e oito tábuas 90x30mm 
em madeira plástica, na cor Ipê, para o assento. O assento, pés, 
longarina e travas fixados a partir de parafusos, porcas e 
arruelas.Entregue em um kit contendo: 4 pés, 1 longarina, 1 
assento, 1 kit ferragem, tampas para o perfil 90x90m, parafusos, 
porcas e arruelas. Acompanha manual de montagem. 
Observação: Descrição básica do produto que, segundo 
especificações, pode atender critérios de similaridade ou 
equivalência.

Largura:       1,6m Altura:          2m
Banco:          1m Peso:           85kg

A mesa de churrasqueira In 
Brasil é ideal para compor 

áreas de recreação de 
parques, praças e escolas, 

uma vez que possui alta 
durabilidade aliando a beleza à 

sofisticação.

A mesa de bar In Brasil é ideal 
para compor os mais diversos 
tipos de ambientes, uma vez 

que possui tamanho pequeno 
e pode-se encaixar em 

qualquer local. Alia a 
durabilidade à inovação.

O balanço de jardim In Brasil 
oferece segurança durante 
sua utilização, dada a alta 

resistência da madeira 
plástica, além de não 

necessitar de manutenção 
constante, aliando praticidade 

e beleza.



Cerca
IPÊ
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Cerca ecológica em madeira plástica, fabricada através de 
polímeros reciclados. A estrutura da cerca é composta por duas 
colunas 120x120x1300mm em madeira plástica, duas colunas 
transversais 90x60x1320mm em madeira plástica, uma tábua 
90x30x820mm em madeira plástica e seis tábuas 90x30x770mm 
em madeira plástica, na cor Ipê. As tábuas 90x30mm são fixadas 
as colunas 90x60mm através de parafusos. As colunas 
90x60mm são fixadas as colunas 120x120mm através de 
parafusos. Entregue em um kit contendo: 1 cerca, 2 colunas, 
parafusos e tampas para coluna 120x120mm. Acompanha manual 
de montagem. Observação: Descrição básica do produto que, 
segundo especificações, pode atender critérios de similaridade 
ou equivalência.

Largura:    144cm Peso:     20kg
Altura:       130cm

Ponto de ônibus
IPÊ

CÓD: 8544

Ponto de ônibus ecológico em madeira plástica, fabricado através 
de polímeros reciclados. A estrutura do ponto é composta por 
vinte e três unidades da divisória 180x73x1600mm, seis unidades 
da divisória 180x73x800mm, quatro unidades da coluna 
120x120x3000mm, uma unidade da coluna 120x120x10000mm, 
duas unidades do perfil 136x30x2100mm, uma unidade do perfil 
136x30x3700mm, duas unidades da coluna 40x50x800mm e 
duas unidades da coluna 40x50x1100mm. Entregue em um kit 
contendo: colunas, divisórias e tábuas. Observação: Descrição 
básica do produto que, segundo especificações, pode atender 
critérios de similaridade ou equivalência.

Largura:                3,7m
Altura:                   2,1m

CÓD: 3510

Deck Régua
IPÊ

Deck ecológico em madeira plástica, fabricado através de 
polímeros reciclados, na cor Ipê, com dimensão de 150x32mm.
Entregue como produto. Observação: Descrição básica do produto 
que, segundo especificações, pode atender critérios de 
similaridade ou equivalência.

Largura:          150mm
Altura:             32mm
Espessura:     8mm

A cerca de madeira plástica In 
Brasil possui diferencial por ser 

adaptável aos parquinhos, 
proporcionando segurança as 

crianças, tendo alta durabilidade 
e resistência, além de 

proporcionar sofisticação ao 
ambiente aberto.

O ponto de ônibus em madeira 
plástica In Brasil garante 

segurança através de uma 
estrutura robusta, tornando-se 

ideal para suportar 
contratempos, além de 

garantir uma beleza única às 
suas ruas.

O deck em madeira plástica In 
Brasil destaca-se pela alta 

durabilidade e beleza, contendo 
em apenas um só produto todas 

as características básicas de um 
produto de qualidade, podendo 

ser aplicado em áreas de lazer e 
recreação de sua cidade. 



CÓD:  2330

Pallet
PRETO
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Pallet ecológico em madeira plástica, fabricado através de 
polímeros reciclados. A estrutura do pallet é composta por três 
pés com colunas 90x90x1200mm, na cor preta. Sete unidades de 
tábuas em madeira plástica com dimensão de 136x30x1000mm, 
na cor preta, fixadas aos pés a partir de parafusos. Entregue 
como produto. Observação: Descrição básica do produto que, 
segundo especificações, pode atender critérios de similaridade 
ou equivalência.

Largura:                 1m
Comprimento:      1,20m
Altura:                    12cm
Peso:                      38kg

Palanque/Estaca
PRETO

Palanque ecológico em madeira plástica, fabricado através de 
polímeros reciclados, na cor preta, com dimensão de 90x90mm.
Entregue como produto. Observação: Descrição básica do produto 
que, segundo especificações, pode atender critérios de 
similaridade ou equivalência.

Altura:                 90mm
Largura:              90mm
Espessura:         12mm
Peso (m):            4,1kg

CÓD:  8149

Suporte de Placa
BRANCO

Suporte ecológico em madeira plástica, fabricado através de 
polímeros reciclados, composto por uma coluna 90x90mm em 
madeira plástica, na cor branca e uma tampa para coluna, na cor 
branca com dimensão de 90x90x3000 mm, protendido com 4 fios 
de arame de aço, de acordo com a norma NB 5589/82. Entregue 
em um kit contendo: 1 coluna, 1 tampa. Observação: Descrição 
básica do produto que, segundo especificações, pode atender 
critérios de similaridade ou equivalência.

Altura:                 90mm
Largura:              90mm
Espessura:         12mm
Peso (m):            5,8kg

Proteja sua nascente de águas e 
matas ciliares com os palanques 
In Brasil, trazendo segurança e 

proteção ao meio ambiente.

Sendo extremamente resistente 
quando comparados a outros 

materiais com a mesma 
finalidade, os pallets de madeira 
plástica In Brasil têm uma ampla 

recomendação para o 
armazenamento de quaisquer 
produtos, pois dispõe de uma 

alta durabilidade e resistência. 
Não acumula fungos, sendo 

ideal para armazenamento de 
alimentos nas escolas e 

creches.

O suporte de placa de madeira 
plástica In Brasil possui alta 

durabilidade e destaca-se por 
sempre estar com aspecto de 

novo, mesmo com a passagem 
do tempo. É ideal para a 
aplicação em suas ruas, 

embelezando toda a cidade.




