
MESA 5: EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E AS 
VERTENTES DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL



TENDÊNCIAS IRREVERSÍVEIS

 Aumento dos riscos ambientais:

 Escassez dos recursos, e de matérias-primas, 

 Degradação e desastres naturais

 Pressões regulatórias

 Avaliação do ciclo de vida

 Mercado e consumidores em transição

Fazer diferente, inovar, leva aos ODS



OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
HTTP://WWW.PNUD.ORG.BR/ODS.ASPX

• promoção de trabalho e renda nas cooperativas e 
informaisPessoas

• Reduz poluição e mudanças climáticasPlaneta
• construção de ecossistemas de gestão de 

resíduosParcerias
• economia circular e crescimento do PIB localProsperidade
• reduz as informalidade e conflitos; promove a 

responsabilidade compartilhadaPaz



NA ECONOMIA CIRCULAR A ENERGIA E MATÉRIA UTILIZADAS RECIRCULAM
ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. O CONCEITO DE UMA ECONOMIA CIRCULAR
HTTPS://WWW.ELLENMACARTHURFOUNDATION.ORG/PT/ECONOMIA-CIRCULAR-1/CONCEITO 



GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS

Adota as melhores 
tecnologias atualmente 

disponíveis

Promove o 
Desenvolvimento 

Sustentável

Cria oportunidades 
para elevar o PIB local 

em 30%

Implementa 
tecnologias inovadores 

em arranjos de 
economia circular

Prioriza a coleta em 3 
frações

Resgata o valor 
incorporado nos 

resíduos



ECONOMIA 
CIRCULAR: 
MUDANÇA 
SISTÊMICA 
QUE 
CONSTRÓI 
RESILIÊNCIA 
EM LONGO 
PRAZO.

 Ciclo biológico é aquele onde alimentos e outros 
materiais de base biológica (como algodão e madeira) 
podem retornar ao sistema por processos como 
compostagem e digestão anaeróbica. Esses ciclos 
regeneraram os sistemas vivos, tais como o solo, que, por 
sua vez, proporcionam recursos renováveis para a 
economia. 

 Ciclos ciclos técnicos mantêm o valor de produtos, 
componentes e materiais por meio do compartilhamento, 
manutenção, reúso, remanufatura ou, em última instância, 
reciclagem.



ECONOMIA 
CIRCULAR: 
PRODUZIR 
COM INTUITO 
DE MINIMIZAR 
O DESCARTE 

A consequência de se produzir com intuito de minimizar o 
descarte traz novas oportunidades para as indústrias 
abrangendo toda a economia. Surgem, então, desafios 
como:
 Inovar no desenho de produtos para maior circularidade;
 Diminuir a dependência de matérias-primas virgens;
 Reduzir as perdas nos processos produtivos;
 Ter maior eficiência na distribuição;
 Ampliar os serviços de manutenção e reparo dos 

produtos; e
 Construir os canais para logística reversa e reciclagem.



AÇÕES PARA ALCANÇAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS

educação ambiental:
Formal
Não formal

1
Promover segregação 
na fonte de geração:

Rejeito
Reciclável
Compostável

2
Coleta seletiva: 
Rejeito
Reciclável
Compostável

3
Cobrar geradores pela 
quantidade
Recompensar entrega 
em Ecopontos 

4



RECOMENDAÇÕES PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS

Constituir do fundo municipal de meio ambiente para arrecadar 
recursos de multas ou doações

Realizar pagamentos por serviços ambientais para por tonelada 
comercializada (economia em coleta e aterro)

Política pública continuada orientada pelo conselho municipal de 
meio ambiente



CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA SERRA 
GAÚCHA

HTTP://WWW.CISGA.COM.BR/MUNICIPI
OS

http://www.cisga.com.br/municipios


PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL -
CISGA 



Plano de 
Gerenciamento 
Integrado de 

Resíduos Sólidos
CISGA



RECOMENDAÇÕES
SOBRE A COLETA 
REGULAR

um quarto do total, poderia ser 
encaminhado para a coleta seletiva 

necessidade de programas de 
educação Ambiental

incentivo à separação dos resíduos e 
da sua coleta seletiva. 



ROTAS TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DOS RSU - CISGA

Rota tecnológica 1
Consolidação do modelo atual 
• coleta convencional 
• recicláveis para centrais de triagem
• orgânicos e rejeitos para aterro dos 

resíduos 

Rota tecnológica 2
Continuidade do modelo atual
• coleta em duas categorias
• orgânicos (rejeitos inclusos) para 

incineração
• recicláveis para reciclagem. 
• compostagem caseira e associativa, e 

consolida



ROTAS TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DOS RSU - CISGA

Rota tecnológica 3
• Segregação em três grupos
• Coleta seletiva: orgânicos, rejeitos e recicláveis. 
• Recicláveis para reciclagem
• Estimula a compostagem caseira ou associativa. 
• Orgânicos para biodigestão
• Rejeitos para aterro sanitário 

Rota tecnológica 4
• Segregação em três grupos
• Coleta seletiva: orgânicos, rejeitos e recicláveis. 
• Recicláveis para reciclagem
• Estimula a compostagem caseira ou associativ
• Orgânicos para compostagem
• Rejeitos para aterro sanitário



ROTA ALTERNATIVA

SEGREGAÇÃO 
EM TRÊS 

GRUPOS EM 
CADA 

GERADOR

COLETA 
SELETIVA: 

ORGÂNICOS, 
REJEITOS E 

RECICLÁVEIS. 

RECICLÁVEIS 
PARA 

RECICLAGEM

COMPOSTAG
EM CASEIRA 

OU 
ASSOCIATIVA. 

ORGÂNICOS 
PARA 

COMPOSTAG
EM OU 

BIODIGESTÃO

REJEITOS 
PARA PARA 

INCINERAÇÃ
O OU ATERRO 

SANITÁRIO



FRANCISCO LUIZ BIAZINI FILHO

Possui doutorado em Ciências na Universidade de São Paulo (USP) pelo Programa de Tecnologia Nuclear do 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (2014). Título: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA ENERGIA NUCLEAR 
PARA GERAÇÃO ELÉTRICA NO BRASIL. 
 Proprietário da REDERESÍDUOS INOVAÇÕES PARA ECONOMIA CIRCULAR 
 Vice-Presidente do Sindicato das Cooperativas de Produção do Estado de São Paulo. 
 Diretor do Instituto Venturi para Estudos Ambientais
 Conselheiro da ABRAPS Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade
 Membro do Observatório Nacional da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Tem experiência na área de Engenharia Sanitária, com ênfase em Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais, 
atuando principalmente nos seguintes temas: responsabilidade social, reciclagem, resíduos sólidos, ISO 26000, 
sustentabilidade.

 



LIVRO POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RESÍDUOS 
URBANOS

 Resultado da parceria do Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
com o Instituto de Energia e Ambiente da USP

 É uma celebração ao trabalho da sociedade civil atuando através de uma 
política pública, mas precisamos avançar ainda mais na defesa e na 
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos que foi uma conquista 
de toda a sociedade brasileira.

 O capítulo 6 aborda as métricas associadas ao Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos em São José dos Campos, no estado de São Paulo. As 
informações são do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS) e baseadas em dados reais de comercialização de recicláveis, obtidos 
na plataforma da REDERESIDUOS® implantada na URBAM (Urbanizadora 
Municipal S.A.).

 http://www.firs.institutoventuri.org.br/images/pdf/Publica%C3%A7%C3%B5es/e
-Book_OPNRS-USP.pdf

http://www.firs.institutoventuri.org.br/images/pdf/Publica%C3%A7%C3%B5es/e-Book_OPNRS-USP.pdf


BENCHMARKING 2014

 Certificada entre as melhores práticas socioambientais no 
Benchmarking Brasil

 Os Cases Vencedores do Programa Benchmarking Ambiental 
Brasileiro são selecionados por uma respeitada comissão técnica 
multidisciplinar com participação de especialistas do Brasil e outros 
países.

 http://www.institutomais.com.br

http://www.institutomais.com.br/
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