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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


Quantidades por tipo de material, receita 
auferida e externalidades estimadas

Material
Quantidade 

kg/ano
Receita
R$/ano

Benefícios 
Gestão
R$/ano

Benefícios 
Econômicos

R$/ano

Benefícios 
Ambientais

R$/ano
Metal 665.518 801.928 145.274 633.367 107.216 
Outros 84.040 19.201 18.489 - -
Papel 2.733.211 637.178 601.306 901.960 81.996 

Plástico 3.030.654 4.107.348 666.546 3.514.515 181.785 
Vidro 487.610 63.450 107.274 58.513 9.752 

Total Geral 7.001.033 5.629.106 1.538.890 5.108.354 380.749 

1. CONCLUSÃO

Os benefícios esperados foram alcançados, principalmente no que tange à gestão integrada de resíduos recicláveis, facilitação das rotinas,
melhoria na visibilidade e reciclagem ambientalmente adequada dos materiais recicláveis e os valores anuais auferidos garantem a
sustentabilidade financeira e operacional do sistema, pois:

 Os materiais negociados alcançaram valores de mais de R$ 5 milhões
 A economia em aterro representa mais de R$ 1,5 milhões

As externalidades alcançam mais de R$ 7 milhões, que podem ser publicadas como informações de natureza social e ambiental



Valores médios de cada material em 2015
comercialização e benefícios

R$1,36 

R$0,23 

R$1,21 

R$0,13 

R$0,23 

R$0,81 

R$2,06 

R$0,76 

R$1,90 

R$0,43 

R$0,22 

R$1,41 

PLÁSTICO

PAPEL

METAL

VIDRO

OUTROS

RECICLÁVEIS (TODOS)

Valor Médio Benefício Médio



Poupança do planeta

Benefícios de gestão
Coleta Aterro

Benefícios Ambientais
Energia GEEs MDL Água Natureza

Benefícios Econômicos
Vantagens da produção utilizando materias primas recicladas

Fonte: Pesquisa sobre Pagamento por Serviços Ambientais 
Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos - Ipea/2010

Diferença entre os custos de produção dos mesmos bens:

• a partir de matéria-prima virgem e

• a partir de material reciclável.

http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_arquivos/estudo_do_ipea_253.pdf




Valores de comercialização

ALUMÍNIO LATÃO PP E PS

Cavaco R$ 3,80 Sucata metal R$ 15,20 BRANCO R$ 1,30 

Bloco limpo R$ 5,30 Cav.vergalhao R$ 16,50 PRETO R$ 1,00 

Bloco misto R$ 4,50 Pontas R$ 17,00 COPINHO R$ 1,00 

Chaparia R$ 5,30 Cav.refundido R$ 13,40 PP (GARRAFÃO ÁGUA) R$ 2,50 

Perfil R$ 6,70 Radiador metal R$ 15,00 

Panela R$ 6,60 

Estamparia (mole) R$ 6,40 COBRE PEAD (CAIXARIA)

Latinha (solta) R$ 5,20 Vermelho R$ 23,80 CORES R$ 2,50 

Roda R$ 7,50 Queimado R$ 22,40 PRETO R$ 1,50 

Off-set R$ 6,60 Fio encapado R$ 8,30 

Rad.al.cobre R$ 10,40 Fio instalação R$ 13,20 SP jun/18



Quantidades relativas dos resíduos 
(médias didáticas)

Volume Massa

Elaborado pelo autor



Compostagem

RMSP gera 22500 ton.. dia de 
resíduos, 51,9% orgânicos

Potencial
3,93 G kg CO2 eq/ano

Desviar 1 ton. de orgânico do 
aterro evita 906 kg de CO2 eq

Testes na Amazônia
comprovam que compostagem:

• Gera 4 vezes mais grãos que 
adubo sintético

• Promove estoque de carbono

• Permite a substituição de ureia

• Conecta o metabolismo das 
cidades ao fluxo biológico e 
metabolismo do planeta

Impactos ambientais do ciclo de vida da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos e o caso da Região Metropolitana de São 
Paulo Santo André – SP 2018 Victor Hugo Argentino de Morais Vieira 



Compostagem

Impactos ambientais do ciclo de vida da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos e o caso da Região Metropolitana de São 
Paulo Santo André – SP 2018 Victor Hugo Argentino de Morais Vieira 



Quer uma 
atividade que 
atende todos os 
ODS?

Implementação da PNRS 
considerando as 
cooperativas de reciclagem



Dispositivo 
para 
educação 
ambiental

Poupança do 
planeta

Quantificação dos custos, 
benefícios tangíveis e 
externalidades com um 
dispositivo tecnológico para 
facilitar a vivência dos 
resultados aplicado à educação 
ambiental, economia circular e 
gestão de resíduos.

O dispositivo é composto de 
“8 lixeiras inteligentes”
monitoradas, e um software 
que quantifica os materiais 
colocados em cada lixeira, 
permitindo sua conversão 
em valores econômicos, 
benefícios ambientais, 
benefícios sociais e etc.



Plataforma e negócios de economia circular 
Gestão de resíduos sólidos e logística reversa para 
empresas e cidades inteligentes
Missão: Inovação e Sustentabilidade agregando valor aos negócios de Logística 
Reversa e Reciclagem de Resíduos



Sobre nós
Inovação com foco na logística reversa, 
gestão e comercialização de resíduos.

Ecossistemas para:

•Logística reversa

•Reuso

•Reciclagem

•Comercialização

•Destinação de resíduos

1

Consolidada desde 2011

•Prefeituras

•Empresas geradoras de resíduos

•Recicladores

•Cooperativas

•Transportadores

•Associações setoriais

2

Smartphone e web

•Simples

•Escalável

•Fácil usar e gerenciar

•Negociações

•Rastreabilidade

•Certificação

3



2018Principais serviços oferecidos

Consultoria

Avaliação preliminar

Diagnóstico e plano de 
ação

Monitoramento de 
melhorias

Planos e programas

Plataforma

Smartphone e web

Inventário

Gestão

Comercialização

i2waste

Monitoração de lixeiras

Massa e volume online

Geolocalização

Rastreamento de 
caçambas 



Plataforma de economia circular e logística 
reversa

In
ve

n
tá

ri
o Tipos e quantidades 

de resíduos

Frequência de 
geração

Identificação de 
destinos

Tratamentos Lixo 
Zero

Indicadores e 
relatórios

G
es

tã
o Cálculo de 

externalidades

Certificados de 
destinação

Redes de 
Cooperativas e 
empresas

Qualidade definida 
nos materiais C

o
m
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al
iz

aç
ão

Leilão e Bolsa de 
resíduos

Logística reversa

Transporte e 
cotação de fretes

Certificados de 
transporte online

Logística reversa



Proposta de valor

Atender legislações 
e políticas
• Nacional

• Estadual

• Municipal

• Contratuais

1

Recursos Tangíveis

• Gerar receita com recicláveis

• Economia na destinação

• Reputação

2

Quantificar Benefícios

• Econômicos

• Ambientais

• Sociais

• Gestão

3

Mitigar riscos

• Legais

• Institucionais

• Ambientais

4



2018

1

Geradores e Cooperativas 
de catadores e de 
reciclagem

•Vender, Trocar, Doar

•Destinar seus resíduos

•Contratar serviços

•Acessa compradores de 
fim da cadeia

Rastrear lotes e fardos

Solicitação de transporte 
com celular

2

Recicladores e empresas 
usuárias de materias primas 
recicladas

•Utilizar resíduos como 
matéria-prima

•Fidelizar fornecedores de 
matéria prima

•Adotar padrões de 
qualidade definidos

Indicar caçambas e lixeiras 
cheias

3

Empresas de tratamento e 
disposição final

•Oferecer serviços 
diretamente aos 
interessados

•Reduzir aterro de  
recicláveis e compostáveis

Aumentar vida útil dos 
aterros

Mitigar riscos de crimes 
ambientais

4

Gestores, Prefeituras e 
Associações Setoriais

•Controlar requisitos

•Diminuir riscos

•Gerar indicadores e 
relatórios

•Rastrear caçambas e 
lixeiras

Fornecer Telemetria de 
caçambas e lixeiras

•Disponibilizar IoT para 
cidades inteligentes

5

Transportadores

•Disponibilizar mapas e 
rotas  otimizadas e online

•Rastrear veículos e 
caçambas

Indicar caçambas cheias  
em tempo real

•Gerar certificados de 
transportes automáticos e 
inteligentes

Atividades dos participantes 
das redes e ecossistemas 



Cidades inteligentes e 
sustentáveis

• Uma construção evolutiva

• Processo que envolve a constante
busca de resolver problemas por 
meio de soluções disruptivas

• Faz uso de materiais integrados
com sensores, dispositivos
eletrônicos e redes de comunicação

• Ligados com sistemas
computadorizados

• Para análise de dados a partir de 
algoritmos inteligentes que tomam
decisões.



Lixeiras inteligentes PNRS (já em operação)



Lixeiras inteligentes



As Lixeiras Inteligentes

informam através 
de telemetria o 

nível de resíduos, 
em tempo real

quando atingirem 
um nível pré-

determinado para 
esvaziamento 

enviam alarmes 
para o painel de 

controle 

Gestor recebe os 
alertas.

Envia equipe de 
coleta pelos meios 

normais.



A comunicação

A comunicação entre 
os módulos de 

telemetria(Lixeiras 
Inteligentes) e a 

plataforma de Gestão 
(Painel de Controle 
Web), utiliza várias 

tecnologias

As bases de 
comunicação são 

equipadas com GPS 
(Geo-Posicionamento) 
cujas localizações são 

mostradas no painel de 
controle em tempo 

real. 

Como inovação, as 
lixeiras se comunicam 
através de Rede Mesh 

que proporciona 
economia nas 

telecomunicações, 
segurança e robustez 

da rede.UHF
Telecom

Todos os módulos de telecomunicações são de 
fornecedores homologados pela ANATEL 



Adaptável em diversas lixeiras





Projetos e parcerias ODS



Projetos e parcerias Cooperativas



Projetos e parcerias Resíduos



Reconhecimentos



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


PRATICANDO A ECONOMIA CIRCULAR E O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS: UM ESTUDO DE CASO APLICANDO UM 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA LEILÕES E VENDAS 
DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS EM SÃO PAULO, BRASIL

• Neste artigo apresentamos o case da implantação da
REDERESIDUOS na URBAM (Urbanizadora Municipal
S.A.)

• Responsável pela gestão integrada de resíduos
sólidos na cidade de São José dos Campos – SP,

• Desvio do aterro de mais de 7 mil toneladas de
materiais, que retornaram para a cadeia de produção

• Receitas financeiras respondem por menos de 50%
do montante de receitas e benefícios da reciclagem,
para qualquer material.

• http://www.rlmagazine.com/edition81.php

2018

http://www.rlmagazine.com/edition81.php


Inovações para cidades inteligentes
27 de abril de 2017

• Maria Fernanda Ziegler | Agência FAPESP – Dez empresas
paulistas vão desenvolver tecnologias e produtos com aplicações
em cidades inteligentes e sustentáveis. Selecionadas por meio
de chamada de propostas conjunta da FAPESP e Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), no âmbito do Programa PIPE/PAPPE
Subvenção, elas terão suas pesquisas apoiadas por até 24
meses.

• A expectativa é que os produtos desenvolvidos pelas empresas
sejam aplicados em cidades brasileiras e também ganhem escala
global. “Quando lançamos o edital, em parceria com a Finep, a
ideia era que todos os projetos fossem ousados e ambiciosos.
Não perguntamos se dariam certo ou não. O que queremos é
pesquisas de qualidade que almejem mercados”, disse Douglas
Zampieri, também membro da coordenação.

• Quando se fala em inovação tecnológica, fala-se também em
alto risco. Para minimizar o risco, os projetos analisados
passaram por uma seleção rigorosa que levou em conta
equipe, plano de negócios, viabilidade e capacitação.

link: http://agencia.fapesp.br/inovacoes_para_cidades_inteligentes/25192/

http://www.fapesp.br/10066


Inovações para cidades inteligentes
27 de abril de 2017

• Francisco Luiz Biazini Filho, da Rede Resíduos, participou,
com projetos diferentes, das três fases do PIPE. “No primeiro
projeto selecionado, eu era bolsista. No segundo, virei sócio
da empresa e, agora, sou coordenador. Graças ao apoio do
PIPE, a Rede Resíduos cresceu, e hoje temos vários clientes”,
disse.

• Com proposta selecionada na chamada Cidades Inteligentes,
Biazini Filho e equipe desenvolverão um sistema de
rastreabilidade e telemetria que acompanha desde a origem
do lixo até a sua transformação em produto reciclado.

• O sistema informará quando as caçambas e os contêineres de
lixo estiverem cheios, o que facilitará a logística da coleta de
resíduos na cidade. Além disso, o sistema irá gerar
indicadores, métricas e uma série de informações para
aprimorar o processo de coleta.

• “É uma área de muita emergência. Nenhum município hoje
no Brasil está com o problema de resíduos equacionado.
Qualquer cidade gasta em média 5% do orçamento com a
limpeza pública e todos estão sendo pressionados para gerar
economia, envolver os catadores e criar processos mais
eficientes”, disse Biazini Filho.

• O projeto de monitoramento e telemetria das caçambas
fecha um ciclo iniciado nos projetos realizados pela empresa
nas Fases 1 e 2 do PIPE ao disponibilizar o sistema que
conecta em rede grandes geradores de resíduos com
recicladores, transportadores e empresas de tratamento.

• “A Rede Resíduos já trabalha na reciclagem para reduzir o lixo
no aterro. Agora, vamos atacar a outra ponta da questão e
gerar economia no custo da logística de coleta”, disse Biazini
Filho.

link: http://agencia.fapesp.br/inovacoes_para_cidades_inteligentes/25192/



Guia de Inovação para Sustentabilidade em MPEs 2015
iniciativa do GVces e da Revista PÁGINA22

• A REDERESIDUO foi selecionada 
para integrar a primeira edição 

do Guia de Inovação para 
Sustentabilidade em MPEs, uma 
iniciativa do GVces e da Revista 
PÁGINA22 que traz 11 micro e 
pequenas empresas que estão 

inovando para apresentar 
soluções aos desafios da 

sustentabilidade.

http://www.pagina22.com.br/2015/11/09/editorial-as-boas-novas/

http://www.pagina22.com.br/2015/11/09/editorial-as-boas-novas/


NOVA ECONOMIA: QUEM VAI PROSPERAR?
PAULO DURVAL BRANCO E ARON BELINKY - 9 DE NOVEMBRO DE 2015
http://www.pagina22.com.br/2015/11/09/nova-economia-quem-vai-prosperar/

• Nas próximas décadas, muitas grandes
corporações terão se tornado obsoletas, enquanto
empresas de menor porte florescerão. Quem aliar
retorno financeiro, bem-estar e menor pressão
sobre o planeta estará à frente dessa transição.

• Nos próximos anos, várias grandes corporações da
atualidade terão se tornado obsoletas, enquanto
empresas que hoje engatinham florescerão.

• Para aliar-se à força transformadora da nova
economia e se tornar realmente um sucesso, não
basta um negócio ser inovador, ter potencial de
escalabilidade e excelentes práticas de gestão
(econômica, ambiental, social e de governança).

• É preciso, também, criar e cultivar uma relação de
benefício recíproco com o elemento central da
nova economia: atender às demandas das pessoas
e, ao mesmo tempo, produzir contribuições
relevantes para aliviar a pressão sobre os sistemas
sociais e naturais. Isto sim é ter sustentabilidade no
DNA!

http://www.pagina22.com.br/2015/11/09/nova-economia-quem-vai-prosperar/


CAMINHO DAS PEDRAS

http://www.pagina22.com.br/2015/11/09/caminho-das-pedras/

http://www.pagina22.com.br/2015/11/09/caminho-das-pedras/


CAMINHO DAS PEDRAS
http://www.pagina22.com.br/2015/11/09/caminho-das-
pedras/

• “Mais do que a gestão dos diferentes elos dessa cadeia, somos uma empresa 
de logística reversa com o conceito da economia circular – em que o que é 
resíduo para uma empresa se transforma na matéria-prima de outra, 
fechando o ciclo com resíduo zero”

• Oferecemos soluções integradas para a gestão de resíduos. Cria redes 
facilitadoras de negócios para recicladores e geradores de resíduos que 
desejam comercializar ou destinar corretamente os rejeitos, com 
ferramentas tecnológicas de compra e venda e leilão on-line. Também 
elabora modelos customizados para logística reversa de materiais de difícil 
reciclagem.

• Inovação para a Sustentabilidade: À maneira de uma bolsa de mercadorias e 
serviços, o banco de dados é acessado por recicladores ou indústrias que 
procuram matéria-prima para seus processos. A rede é personalizada de 
modo que as próprias empresas geradoras podem comercializar o material e 
acompanhar a venda por georreferenciamento. Administra a plataforma e 
oferece consultoria e treinamento para o cliente gerir as transações.

http://www.pagina22.com.br/2015/11/09/caminho-das-pedras/


Selecionados no PROGRAMA 
PROMESSAS APEX-BRASIL E ENDEAVOR 2015

http://info.endeavor.org.br/promessas-apex-brasil

http://info.endeavor.org.br/promessas-apex-brasil


Inovação e Sustentabilidade nas Cadeias 
Globais de Valor (ICV Global)

• Projeto Inovação e 
Sustentabilidade nas Cadeias 
Globais de Valor (ICV Global) 

selecionou 10 micro, pequenas e 
médias empresas para formação 

intensiva em sustentabilidade 
visando ao posicionamento 

estratégico de seus negócios no 
mercado internacional.

link: http://icvglobal.com.br/casos-2014?locale=pt-br#rede%20res%C3%ADduo

http://icvglobal.com.br/casos-2014?locale=pt-br#rede%20res%C3%ADduo


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/


Creative Business Cup Brasil 2014

• Segundo lugar do Brasil em
2014, considerada a Copa do
Mundo para empreendedores
da Economia Criativa

• Creative Business Cup Brasil é a
etapa nacional da competição
global para Empreendedores da
Economia Criativa

http://www.creativebusinesscupbrasil.com.br/

http://www.creativebusinesscupbrasil.com.br/


Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de 
Valor: Resíduos e Pós-Consumo

• O trabalho de ISCV em 2013 procurou 
contribuir para uma visão sistêmica da 

gestão de resíduos, identificando 
oportunidades de inovação no 

relacionamento entre os atores e nas 
práticas de sustentabilidade a jusante da 

cadeia.

• Além de refletir sobre o panorama 
brasileiro no tema, esta publicação 

também traz nove casos de inovação em 
sustentabilidade no campo de resíduos e 

pós-consumo de pequenos e médios 
empreendimentos na cadeia de valor de 

grandes empresas brasileiras.

Link: http://gvces.com.br/inovacao-e-sustentabilidade-na-cadeia-de-valor-residuos-e-pos-consumo?locale=pt-br#sthash.iHdu6m7m.dpuf

http://gvces.com.br/inovacao-e-sustentabilidade-na-cadeia-de-valor-residuos-e-pos-consumo?locale=pt-br#sthash.iHdu6m7m.dpuf


Francisco Luiz Biazini Filho
Doutor em Ciências pela USP - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

com o Título: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA ENERGIA NUCLEAR PARA 

GERAÇÃO ELÉTRICA NO BRASIL (2014). 

• Presidente da TRANSFORMA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS INOVADORES E SUSTENTÁVEIS

• Sócio e diretor técnico da REDERESÍDUOS

• Vice Presidente do Instituto Dínamo de Desenvolvimento Sustentável. 

• Vice Presidente do Sindicato das Cooperativas de Produção do Estado de 

São Paulo. 

• Conselheiro do Fórum de Desenvolvimento da Zona Leste, da Associação 

Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade e do Instituto Venturi para 

Estudos Ambientais

• Membro do Observatório Nacional da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Tem experiência nas áreas de: resíduos sólidos, desenvolvimento sustentável, 

responsabilidade social, lixo zero, reciclagem, revalorização de resíduos e 

descontaminação de recursos hídricos

br.linkedin.com/in/franciscobiazini/

lattes.cnpq.br/2734460026994273

fran@ti.coop.br

Cel + 55 11 999 184 368

mailto:fran@ti.coop.br
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Francisco Luiz Biazini Filho
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Ricardo Oliani
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