


Tendências irreversíveis

• Aumento dos riscos 
ambientais:

• Escassez dos recursos,

• Escassez de matérias-primas, 

• Degradação e desastres 
naturais

• Pressões regulatórias e 

• Necessidade da análise do 
ciclo de vida 

• Atender a um mercado em 
transição 



Resgatando o valor incorporado nos 
resíduos

Recusar, repensar, redesenhar

Reduzir e reutilizar

Preparação para reutilização

Reciclagem, compostagem, digestão 
anaeróbica

Recuperação material e 
química

Traramento dos 
resíduos

Disposição



Hierarquia 
das ações

Ciclo 
Reciclável

Redução

• Consumo consciente

Reuso

• Embalagens retornáveis

• Oficinas de artesanato

Reciclagem

• Triagem

Tratamento

• Beneficiamento

Ciclo Compostável

Redução

• Educação alimentar

Reuso

• Banco de alimentos

• Matéria prima para rações

Reciclagem

• Compostagem e geração de adubo

Tratamento

• Biodigestão



Raiz do problema: geração

Educação ambiental 
formal e informal

Coleta em 3 frações: 

• Rejeito

• Reciclável

• Compostável

Cobrança pela 
quantidade gerada 

(venda de saco 
oficial?)

Recompensa pela 
proatividade (quem 

leva no pev não 
paga)

Valores diferentes 
para cada fração 

(rejeito custa mais)

Recursos do fundo 
de meio ambiente: 
financia práticas e 

atividades



Fluxograma 
da coleta 
seletiva 

cooperativa



Poupança do planeta

Poupança do Planeta
Vantagens da produção com 

Reciclagem de orgânicos e recicláveis
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Vantagens

• Orgânicos evita rende 
R$ 200 (média) e 
economiza 
906 kg de CO2 eq

• Recicláveis rende 
R$ 800 (média) e 
economiza 
R$ 1.410 em 
poupança do planeta

Desviar do 
aterro 

1000 kg de
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Projetos e parcerias


