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RESUMO
O trabalho apresentado se propõe a estudar comparativamente a viabilidade
econômica referente ao gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares secos sem,
no entanto, desconsiderar aspectos ambientais e sociais. Para essa análise, foram
consideradas duas possibilidades: um cenário adota a destinação final ao aterro
sanitário e o outro, a separação e o tratamento visando ao reaproveitamento,
considerando reciclagem e venda dos materiais. Realizou-se um levantamento do
estágio atual de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no Brasil, os desafios e
as perspectivas frente à Legislação nacional referente a esse assunto,
especificamente em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a
restrição da utilização de aterros sanitários para os resíduos sólidos domiciliares
secos que possam ser reaproveitados. De forma a viabilizar a comparação entre as
duas rotas, reciclagem e aterro sanitário, considerou-se o Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo, adotando-se a prática atual do
município de São Paulo como estudo de caso e coletando dados do gerenciamento
de resíduos sólidos nesse município. No Município de São Paulo, os custos da
coleta normal e da disposição em aterros sanitários dos resíduos sólidos
domiciliares estão inseridos em dois contratos de concessão firmados em 2004 e
com duração de 20 anos, que incluem, além dos serviços divisíveis de coleta,
transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares, a coleta e
destino final de resíduos de saúde. Essa característica dificulta a identificação dos
custos incorridos dos serviços divisíveis, no caso, da coleta, transbordo, tratamento
e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares. Levantamentos de custos
realizados neste trabalho permitem afirmar que a rota reciclagem, que se inicia no
serviço de coleta porta à porta e inclui as Centrais de Triagem, custa
aproximadamente 4,5 vezes mais do que a coleta normal, o transporte e a
disposição em aterros sanitários. Além disso, a integralidade desse custo é
absorvida pela Prefeitura do Município de São Paulo, de forma a viabilizar a
reciclagem.

Palavras-Chave: Resíduos Sólidos Urbanos; Reciclagem; Destinação Final; Política
Nacional de Resíduos Sólidos; Comparação.

ABSTRACT
Domestic Solid waste in São Paulo: comparative analysis between pre-recycling and
landfilling
The study proposes to present an economic comparison related to the management
of solid dry household waste. For this analysis, two possibilities were considered: the
first one considers a scenario that adopts the final landfill disposal and the second
considers separation and treatment for reuse and recycling, looking for sale of
materials. A survey was conducted aiming to clarify the current state of solid waste
management in Brazil, the challenges and perspectives facing the national legislation
regarding this issue , specifically in relation to the National Solid Waste Policy , which
establishes the restriction of the use of landfills for dry solid waste that can be
reused. In order to facilitate the comparison between the two routes, recycling and
landfilling, it was considered the Plan of Integrated Solid Waste Management in São
Paulo as a case, adopting the current practice of São Paulo as a case study and
collecting data on solid waste management in the municipality. The research
identified that the normal costs of collection and disposal in landfills of solid waste in
São Paulo are inserted in two concession contracts signed in 2004 and lasting 20
years which include, besides the divisible services collection, transshipment,
processing and disposal of household waste, collection and disposal of waste health.
This characteristic makes it difficult to identify the costs of divisible services, in case
of collection, transshipment, treatment and final disposal of solid waste. Estimates
allowed to raise the recycling route, which starts in the door to door collection service
and includes the Central Screening, costs approximately 4,5 times more than the
normal collection, transportation and disposal in landfills. Furthermore, the
completeness of that cost is absorbed by the Municipality of São Paulo, in order to
facilitate recycling.

Keywords: Solid Waste; Recycling; Final Destination; National Policy on Solid Waste
Comparison.
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INTRODUÇÃO
No passado, os resíduos sólidos eram produzidos em pequenas quantidades
e eram compostos principalmente por matéria orgânica, proveniente de restos
alimentares, o que facilitava a degradação e a assimilação pelo ambiente de forma a
não prejudicar o equilíbrio do meio. Com a Revolução Industrial e a consequente
produção em larga escala, os resíduos passaram a ser gerados em uma quantidade
crescente, em virtude, principalmente, do aumento na oferta de produtos e no poder
aquisitivo das pessoas. Além disso, a composição dos resíduos sólidos urbanos
também se alterou, reduzindo-se a porcentagem de resíduos orgânicos presentes,
devido à introdução constante de novos materiais e produtos descartáveis
(SARAIVA DE SOUZA et al., 2012).
A geração de resíduos agrava-se pela sociedade de padrão consumista
crescente no mundo. O consumismo leva a produção contínua e exagerada de
resíduos que podem causar problemas sociais e ambientais se não tiverem a
destinação adequada. No Brasil, o tratamento dado aos resíduos sólidos urbanos
pode ser avaliado pela dificuldade em se obter informações confiáveis e detalhadas.
Os dados existentes sobre o assunto são escassos, falhos e, na maioria das vezes,
conflitantes.
Os principais componentes dos resíduos sólidos urbanos no Brasil
(ABRELPE, 2012) são restos de matéria orgânica, papel e papelão, vidro, plástico,
latas de alumínio, podendo também apresentar alguns itens perigosos, como pilhas,
baterias, remédios, lâmpadas, tintas e solventes, dependendo das atividades
cotidianas da população. A matéria orgânica representa aproximadamente 51% em
massa do material coletado no Brasil (ABRELPE, 2012).
Das cidades brasileiras, apenas 58% utilizam aterros sanitários adequados.
Em 24,2% há aterros controlados e 17,8% das cidades brasileiras ainda utilizam
lixões a céu aberto (ABRELPE, 2012). Considerando ainda que a destinação final é
apenas uma das atividades gerenciais ligadas a resíduos sólidos urbanos e que
todas as outras etapas apresentam problemas e dificuldades específicos, o
problema se torna sistemático e não apenas pontual.
Entre as principais atividades gerenciais ligadas aos resíduos sólidos urbanos
temos: geração, acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e
disposição final. Essas atividades podem variar, por exemplo, na etapa de
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tratamento, em que pode haver processamento e recuperação, que englobam a
reciclagem e a compostagem.
No

Brasil, os municípios

buscam

uma

solução

adequada

para

o

gerenciamento dos seus resíduos sólidos urbanos, de forma a considerar as
diferenças econômicas, qualificação técnica e características ambientais locais, bem
como a variação de porte e infraestrutura entre as cidades de pequeno, médio e
grande porte.
Além disso, no prazo máximo de quatro anos da promulgação da lei que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, em 2014, só poderão ser
depositados nos aterros sanitários resíduos sem qualquer possibilidade de
reciclagem e reaproveitamento, os denominados rejeitos, objetivo este que implica
também na compostagem dos resíduos orgânicos.
Assim, tendo em vista o problema relacionado a resíduos sólidos urbanos,
busca-se um sistema de gerenciamento que possa corrigir ou minimizar os
problemas existentes em toda a cadeia desse sistema visando à melhoria de todo o
processo, desde a geração do resíduo até o seu tratamento ou disposição final.
Se por um lado a Lei ainda não começou a produzir efeitos e resultados
concretos nos vários sistemas, suas disposições e diretrizes já passaram a pautar
todas as discussões dessa temática e a impactar uma série de ações e atividades,
apontando uma firme tendência de tentativa e interesse no atendimento aos ditames
e à nova sistemática trazida pela nova lei.
Nesse

sentido,

o

desenvolvimento

deste

trabalho

justifica-se

pela

necessidade de estudar a rota dos resíduos sólidos domiciliares e as implicações
econômicas desta nova exigência, que prevê o uso dos aterros sanitários somente
para os rejeitos. Ademais, espera-se apontar os pontos críticos do sistema de
gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares que tornem economicamente viável
o aumento na porção de RSD encaminhados à reciclagem e a redução da
disposição em aterros, sempre considerando os aspectos sociais e ambientais do
sistema.
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OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa foram divididos entre objetivo geral e objetivos
específicos, sendo o principal objeto de estudo, dentre os vários tipos de resíduos
sólidos existentes, os resíduos sólidos urbanos, especificamente os resíduos sólidos
domiciliares, que são originários de atividades domésticas em residências urbanas,
e os classificados como resíduos secos: papéis, plásticos, vidros e metais, por
exemplo.

2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho consiste em avaliar os custos associados ao
gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares secos pré-reciclagem com ou sem
triagem, tendo em vista a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a
restrição na utilização dos aterros sanitários. Essa nova política determina que
somente podem ser descartados os materiais que não apresentem qualquer
possibilidade de reciclagem e reaproveitamento, os denominados rejeitos. Dessa
forma, apresenta-se um estudo de caso a respeito do gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos no Município de São Paulo e da rota da pré-reciclagem existente e
possível para os resíduos sólidos domiciliares secos.
A fim de atingir tal meta, elegemos os seguintes objetivos específicos:

2.2 Objetivos específicos
Os principais objetivos específicos desta pesquisa consistem em:


Identificar e analisar as atividades envolvidas no gerenciamento municipal de
resíduos sólidos domiciliares em São Paulo;



Identificar quantitativamente os custos associados ao gerenciamento de
resíduos domiciliares secos no município de São Paulo, principalmente os
relacionados às centrais de triagem da Prefeitura;



Analisar a viabilidade econômica da triagem pré-reciclagem dos resíduos
sólidos domiciliares secos comparativamente à disposição em aterros
sanitários; e

Apontar fatores críticos do processo de coleta de dados e cálculos dos custos
associados.
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MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método a ser utilizado para o desenvolvimento de uma pesquisa consiste
na forma necessária para a produção dos resultados esperados. De forma geral, o
método utilizado para esta pesquisa é o Método Científico Indutivo que é um método
empirista, que considera o conhecimento como baseado na experiência; a
generalização deriva de observações de casos da realidade concreta e são
elaboradas a partir de constatações particulares.
A pesquisa teve como base e ponto de partida fundamental o primeiro Plano
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo, elaborado em
2012, teoricamente em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, outro documento base desta pesquisa.
Em abril de 2014, o PGIRS do Município de São Paulo foi revisado e
complementado, em razão do não atendimento de diretrizes e conteúdo mínimo
(exigido pela Lei 12.305/2010), ausência de participação popular na sua elaboração
(Lei 11.445/2007) e inobservância de diretrizes da Política Nacional sobre Mudanças
do Clima relativas às rotas tecnológicas que menos geram gases de efeito estufa.
Segundo informações do próprio documento, a reelaboração do plano contou com
forte participação popular, mobilizada por ocasião da IV Conferência Municipal de
Meio Ambiente e que trouxe importantes subsídios e diretrizes ao processo. Esse
PGIRS revisado também foi utilizado como base para este trabalho.
A pesquisa utilizou a técnica de estudo de caso, em que se dedicam estudos
intensivos sobre o passado, o presente e de interações ambientais de uma (ou de
algumas) unidade social: Indivíduo, grupo, instituição, comunidade. No caso, o
estudo de caso foi realizado sobre o município de São Paulo, por tratar-se da maior
cidade do Brasil, pela quantidade de resíduos sólidos domiciliares produzida e pelo
trabalho de destaque que vem fazendo para a elaboração do PGIRS e adequação à
nova PNRS.
É também uma pesquisa exploratória de acordo com seus objetivos: objetiva
proporcionar maior familiaridade com um problema; envolve levantamento
bibliográfico, análise de exemplos e assume a forma de pesquisa bibliográfica e de
estudo de caso, conforme citado anteriormente.
Para o trabalho, adotou-se a premissa de que os resíduos sólidos domiciliares
secos gerados no município de São Paulo possuem duas rotas possíveis:
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A rota 1 inicia-se na etapa de geração nos domicílios e termina no Aterro
Sanitário. Nesse caso, adotou-se a premissa de que os resíduos eram
resíduos domiciliares secos, mas não foram segregados da forma adequada
no local de geração, sendo dispostos em aterros sanitários. Assim, esses
resíduos foram submetidos à disposição final com os resíduos úmidos, sendo
coletados juntamente a esses pela coleta convencional e passando pelas
mesmas etapas até a disposição no aterro sanitário.



A rota 2, assim como a rota 1, inicia-se na etapa de geração nos domicílios,
mas não termina de forma definitiva, pois os resíduos sólidos domiciliares
secos retornam novamente ao ciclo pela venda dos materiais separados nas
Centrais de reciclagem aos sucateiros e aos intermediários, ou à indústria
recicladora. A partir desse ponto, considera-se que a responsabilidade e os
custos da reciclagem não são atribuídos diretamente ao poder público,
apresentando-se submetidos em menor grau ao seu controle. Ademais, para
esta rota, serão considerados somente os resíduos domiciliares secos
recolhidos pela coleta diferenciada porta a porta realizada pela Ecourbis e
pela Loga.

Os procedimentos adotados para esta pesquisa estão organizados da
seguinte forma:
1. Pesquisa bibliográfica: elaborada a partir de materiais já publicados, como
livros, artigos, periódicos, Internet, sobre resíduos sólidos urbanos;
2. Levantamento sobre o arcabouço legal: Política Nacional de Resíduos
Sólidos;
3. Estudo de caso: Análise e estudo detalhado do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos do Município de São Paulo;
4. Mapeamento do Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no
município de São Paulo;
5. Identificação quantitativa dos aspectos econômicos e com ordem de
grandeza;
6. Estudo documental: Tratamento e análise dos dados coletados e comparação
entre a rota dos resíduos domiciliares secos para reciclagem e para o aterro
sanitário;
7. Conclusões e recomendações.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Em todo o mundo, a quantidade de lixo gerada tem sido significativa, não só
pelo aumento populacional, mas também pelo aumento do consumo e do descarte
de resíduos e rejeitos, que acompanhados do mau gerenciamento, provocam, além
de perdas financeiras, problemas ambientais e sociais. Esse cenário intensifica o
interesse no tema e o assunto assume posição de destaque em debates em
diversas áreas de conhecimento.

1.1 Gerenciamento de resíduos sólidos
Os países em desenvolvimento têm evoluído nesse tema, em parte, seguindo
os bons exemplos de gerenciamento de resíduos sólidos de países da Europa, do
Japão e dos Estados Unidos. Diversos autores relatam em suas pesquisas o grau
avançado das políticas e regulamentações em torno dos resíduos sólidos nos países
tidos como desenvolvidos (CHEN et al., 2010c, MUHLEA, 2010).
Eriksson e Baky (2010) aplicaram os métodos de Avaliação de Ciclo de Vida e
do Custo de Ciclo de Vida para uma municipalidade sueca hipotética visando à
identificação

de

parâmetros

cruciais

para

os

resultados

do

sistema

de

Gerenciamento municipal de resíduos sólidos. Considerada como atividade
complexa, o sistema de gerenciamento sueco encontra suporte em diferentes
participantes como a municipalidade, os empresários e as companhias, além de
envolver muitas tecnologias como a incineração, a compostagem e a reciclagem.
Esses tratamentos proporcionam diversos benefícios ao país, como aquecimento,
geração de energia elétrica e geração de biogás. Algumas partes do sistema já são
reguladas, como a reciclagem de embalagens, enquanto outras, ainda não possuem
nenhuma regulação. Na Suécia a municipalidade é obrigada a estabelecer um plano
de resíduos e a incineração e os aterros sanitários são regulados por diretivas da
União Europeia.
Pesquisadores também têm compartilhado em seus trabalhos os sistemas de
gerenciamento de resíduos sólidos de diversos países do mundo, apresentando a
situação atual dos sistemas, as adversidades e os desafios para a melhoria dessas
atividades. Nesse sentido, muitos artigos vêm sendo elaborados acerca de países
em desenvolvimento (ZANG et al., 2010; CHEN et al., 2010a; CHEN et al., 2010b;
SINGHA et al., 2011; HUANG et al., 2011; AL-KATHIB et al., 2010), onde o
crescimento acelerado e o descompasso com a infraestrutura local ocasionam
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diversos problemas, entre os quais o de gerenciar adequadamente os resíduos
sólidos.

1.2 Reaproveitamento dos resíduos sólidos
Um dos pontos fundamentais da PNRS é a indicação de um prazo para a
extinção dos lixões existentes nos Municípios brasileiros, cujo limite é agosto de
2014. Isso esbarra em custos, tendo em vista que a implantação e a manutenção de
um aterro sanitário pressupõem altos valores, quando comparado às alternativas
existentes, mas não recomendadas, como os lixões e os aterros controlados.
A reciclagem, embora demande energia para promover a reutilização dos
resíduos, é uma opção poupadora de recursos energéticos (e de insumos), se
comparada com os processos produtivos integrais, isto é, os de transformação de
insumos básicos em produtos finais. Do ponto de vista energético, gera-se uma
contabilidade negativa, pois a geração de energia com base no biogás é inferior
àquela que seria poupada com o reaproveitamento dos resíduos recicláveis. Ou
seja, enterra-se mais energia na forma de metais, plásticos etc. do que aquela que é
gerada nos aterros sanitários.
O funcionamento de aterros sanitários não tem como pré-requisito a triagem e
a reciclagem de materiais. Isso significa que muitos resíduos reutilizáveis e
recicláveis são aterrados o que inviabiliza o reaproveitamento. Plásticos, metais,
vidros e papelões, cuja contribuição para a geração de biogás nos aterros é nula,
são confinados juntamente com material orgânico, este sim a fonte por excelência
de produção do gás.
A União Europeia, por exemplo, estabeleceu metas para a redução gradual
dos resíduos municipais (domésticos e similares) biodegradáveis destinados a
aterros, até atingir 35% do total referente ao ano de 1995 (em peso). Isso requer
tanto a diminuição de sua geração como o seu maior aproveitamento, destinando-se
assim menor quantidade a aterros (MELLO, 2008).
No Brasil, seguindo a tendência europeia, a PNRS quer eliminar a disposição
em aterros sanitários de resíduos passíveis de reciclagem e recuperação. O objetivo
é promover o melhor aproveitamento possível dos materiais e dos resíduos,
dispondo-os em aterros sanitários somente quando o reaproveitamento não for mais
possível e esses materiais forem considerados rejeitos. Estudos mostram que a
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reciclagem de energia e materiais causa realmente menor impacto ambiental do que
a disposição de resíduos em aterros sanitários.
Eriksson et al. (2005) buscavam identificar o gerenciamento de resíduos
energeticamente mais eficientes, em custos e menos poluente de uma perspectiva
sistêmica. Em seu estudo, mostraram que a redução na destinação de resíduos para
aterros sanitários em favor do aumento da reciclagem de energia e materiais leva a
um menor impacto ambiental, menor consumo de recursos energéticos e menores
custos econômicos. Segundo os autores, o aterramento de resíduos ricos em
energia deve ser evitado sempre que possível parte pelo impacto negativo do
aterramento, mas principalmente pela baixa recuperação dos recursos neste
sistema. Quanto ao planejamento do gerenciamento de resíduos, os autores alertam
que a escolha dos métodos de tratamento a serem empregados afeta processos
externos ao gerenciamento de resíduos, como geração de calor, eletricidade,
combustível de veículos, plástico, papelão e fertilizantes.

1.3 Gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil
São cada vez mais frequentes os estudos e as pesquisas brasileiras no
sentido de melhorar o gerenciamento de resíduos sólidos (LOPES, 2006; FIALHO,
2011; DMITRIJEVAS, 2010, SANTOS, 2009). Como a maior parte dos municípios
brasileiros não possui recursos suficientes para a correta destinação e o adequado
tratamento dos resíduos sólidos urbanos, o país ainda carece de melhorias básicas,
como a eliminação de lixões e a expansão e melhoria dos serviços de coleta e
separação de resíduos.
Segundo Mello (2008), diante da gravíssima situação em que se encontra o
tratamento de resíduos sólidos em praticamente todo o país, os aterros sanitários
representam um enorme avanço e uma excelente opção. O autor afirma que mesmo
os aterros sanitários, ao substituírem os lixões, já trazem inúmeros benefícios, entre
os quais se destacam:
• a não contaminação de águas superficiais e subterrâneas;
• a drástica redução da emissão de gases de efeito estufa;
• o tratamento ambientalmente correto de resíduos industriais, de saúde,
públicos e domiciliares; e
• a possibilidade de geração de energia limpa com base no biogás.

21

Os

aterros

sanitários

são

indispensáveis

em

qualquer

sistema

de

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Por mais que se realizem a reciclagem,
a transformação dos resíduos sólidos via compostagem ou incineração, ou outros
processos de tratamento, haverá sempre a necessidade de implantação de aterros
para dispor materiais não aproveitáveis, cinzas, materiais não comercializados, etc.
(MELLO, 2008).
Melo (2012) fez um estudo sobre grupos de influência na gestão de resíduos
sólidos no Município de Piracicaba, em São Paulo. A pesquisadora fez um
levantamento do arcabouço legal no município e dos órgãos públicos responsáveis
pela gestão dos resíduos sólidos. Em Piracicaba, segundo apresentado pela autora,
a coleta de resíduos sólidos domiciliares divide-se em sete tipos: de rejeitos, de
materiais recicláveis, de móveis e eletrodomésticos, de pilhas e baterias, de
lâmpadas, óleo de cozinha usado e pneus. Nesses serviços, cerca de 40% dos
custos são pagos pela taxa de coleta, inclusa no IPTU, sendo a complementação
feita por repasse do tesouro Municipal. Nesse município, no seu sistema de
gerenciamento de resíduos domiciliares, a separação dos resíduos recicláveis é
realizada na fonte, ou seja, nas próprias residências. Além disso, a coleta não atinge
100% da cidade e é realizada em conjunto pela empresa contratada para a coleta e
por uma cooperativa criada por catadores.
Apesar desse atraso identificado em grande parte das cidades brasileiras, os
pesquisadores e estudiosos do assunto não tem se limitado a esses empecilhos e
temas relacionando a geração de energia a partir de resíduos sólidos. Também
estão acompanhando as discussões e constantemente são objeto de estudo e
análise no país (PAVAN, 2010; HEIDERICH, 2011; DMITRIJEVAS, 2010; LINO e
ISMAIL, 2011).

1.4 Gerenciamento

integrado

de

Resíduos

Sólidos

e

responsabilidade

compartilhada – PNRS
Um marco da regulamentação dos Resíduos Sólidos no Brasil, a PNRS trouxe
novos conceitos e a esperança de melhorias significativas nos sistemas de
gerenciamento de resíduos sólidos do país.
O papel dos catadores e das cooperativas de reciclagem tornou-se
indispensável e fundamental, já que a PNRS incentiva e apoia a inserção desse
segmento no gerenciamento integrado dos resíduos sólidos.
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Demajorovic et al. (2004) defende, por exemplo, que a gestão integrada e
compartilhada depende de uma construção e de uma visão muito mais ampla da
problemática dos resíduos sólidos. Variáveis tecnológicas, econômicas, culturais e
sociais são elementos cruciais para a formulação e implementação de estratégias.
Segundo trabalho desenvolvido pelo autor, a gestão integrada engloba uma série de
componentes que abrangem as áreas de educação, saúde, meio ambiente,
promoção de direitos, geração de emprego e renda e participação social.
Demajorovic et al. (2004) afirma que durante décadas, o trabalho de coleta de
materiais recicláveis esteve praticamente restrito aos grupos de catadores de rua,
nos grandes centros urbanos. O descaso por parte do setor público e dos
movimentos sociais em relação a sua importância, como agentes efetivos da coleta
seletiva contribuiu para que seu trabalho permanecesse marginalizado por décadas,
impedindo qualquer iniciativa de organização ou de desenvolvimento de parcerias
entre o setor público e os grupos organizados.
Segundo levantamento realizado pelo autor, os catadores passaram a integrar
o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos em alguns municípios brasileiros,
no final dos anos 80 e início da década de 90. O próprio crescimento da capacidade
organizativa desses grupos foi essencial nesse processo de interlocução.
Associações como a Cooperativa de Catadores de papel, papelão, aparas e
materiais reaproveitáveis – COOPAMARE, em São Paulo ou a Associação dos
Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável – ASMARE, em Belo
Horizonte, aliadas aos movimentos sociais, abriram uma nova perspectiva para a
relação do poder municipal com os grupos organizados de catadores. A partir da
década

de

1990,

surgiram

as

primeiras

iniciativas

de

formação

de

cooperativas/associações de catadores e os primeiros programas de gestão
compartilhada em cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo.
Os programas de gestão compartilhada geram uma série de benefícios.
Demajorovic et al. (2004) elencaram, em primeiro lugar, a valorização do trabalho do
catador, promovendo o resgate da cidadania e a inclusão social. Em muitas cidades,
os programas lograram retirar adultos e crianças dos lixões que serviam não apenas
como fonte de materiais recicláveis, mas também como fonte de alimento e mesmo
de automedicação. Parte destes catadores passou a gerenciar alguns dos galpões
de triagem montados pela prefeitura, alcançando um dos principais objetivos do

23

programa que é a remoção destas pessoas do lixão e o resgate de sua condição de
cidadãos.
Outro benefício apontado pelo autor, referente aos programas de gestão
compartilhada, é a garantia de maior quantidade e de melhor qualidade do material
reciclável, contribuindo para aumentar as oportunidades de venda direta às
indústrias por melhores preços.
Nesse sentido, o modelo de gestão compartilhada envolvendo a participação
da Prefeitura, dos grupos organizados de catadores e da comunidade local propicia
benefícios socioambientais e financeiros ao desviar parcela de resíduos dos aterros
sanitários para a reciclagem e propiciando a geração de renda para os catadores.
Do ponto de vista da administração pública, este modelo de gestão é extremamente
positivo, pois apresenta um aumento da eficiência e uma significativa redução dos
custos dos programas de coleta seletiva de lixo.
Quanto à participação social, várias publicações têm analisado o papel e o
funcionamento das cooperativas de reciclagem.

Gonçalves-Dias (2009) abordou

como tema de sua pesquisa a inserção dos catadores na indústria da reciclagem
partindo da premissa de que a organização dos catadores em rede de Economia
Solidária não é de fato uma via para sua inclusão social. A pesquisa foi desenvolvida
tendo como análise a inserção de cooperativas de catadores na indústria de
reciclagem de embalagem PET em São Paulo e Minas Gerais e concluiu que os
catadores não se enquadram na categoria de excluídos, sendo considerados
trabalhadores uteis e fundamentais para a indústria da reciclagem.
Seguindo essa mesma linha na busca de uma solução comum para os
resíduos sólidos e para a melhoria da condição socioeconômica de parte da
população, Makishi (2012) desenvolveu pesquisas sobre a criação de valor
compartilhado na cadeia de reciclagem, adotando como estudo de caso o
processamento dos resíduos da comercialização do coco verde. O estudo, cujo
objetivo era a inclusão socioeconômica combinada com o aproveitamento de
resíduos sólidos, concluiu que somente a disponibilização de tecnologia e a
capacitação para operação de equipamentos não são suficientes para o modelo de
gestão compartilhada. O autor afirma que é preciso oferecer suporte técnico e
gerencial e entendimento das cooperativas de reciclagem como parte de um fluxo
contínuo de materiais, de informação, de dinheiro e de pessoas.
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Outra novidade da PNRS foi a criação e a definição do conceito de
responsabilidade compartilhada, em que tanto o gerador, seja proveniente de
indústria, de construção civil, de varejo, pessoa física ou jurídica, será responsável
pelo resíduo assim como o comerciante, juntamente com o consumidor, se esses
também fizerem parte do ciclo de vida do produto. A responsabilidade compartilhada
preocupa os integrantes do ciclo de vida dos produtos, pois não há larga experiência
no controle, nas punições e no funcionamento dessa nova regra.
Bazzali (2011) realizou pesquisa exploratória da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e da Responsabilidade Compartilhada para o segmento de
eletrodomésticos, por meio de levantamento bibliográfico e entrevistas estruturadas
com aplicação de questionários. Na pesquisa, explorou, principalmente, a
implantação da responsabilidade compartilhada pelos resíduos pós-consumo do
segmento de eletrodomésticos.

1.5 Os atores da PNRS
Além do papel fundamental dos catadores e das cooperativas e da busca pela
gestão integrada de resíduos sólidos, também são objetivos da PNRS (SELUR,
2011):


proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;



não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;



estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens
e serviços;



desenvolvimento e adoção de tecnologias limpas como forma de minimizar
impactos ambientais;



redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;



incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;



gestão integrada de resíduos sólidos;



articulação entre as diferentes esferas do poder público e destas com o setor
empresarial com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão
integrada de resíduos sólidos; e



capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos.
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Para atingir esses objetivos, há vários atores envolvidos e é necessário que
cada um desempenhe o seu papel de forma a garantir a implantação da PNRS.
Assim, espera-se a participação de outros atores, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Papel dos diversos atores na PNRS
Ator
Prefeito e sua
estrutura (executiva)

Câmara Municipal

Ministério do Meio
Ambiente

União

Ministério das
Cidades
Secretaria Nacional
de Saneamento
Ambiental – SNSA

Ministério da Saúde

Fundação Nacional
de Saúde – FUNASA
(Ministério da Saúde)

Ministério da
Educação

Papel
Envolver todas as partes interessadas no processo. As secretarias devem
desenvolver programas de conscientização, valorização e envolvimento da
sociedade civil organizada em torno do tema a fim de consolidar a vontade
social em um movimento forte e coeso, criando o cenário propício aos
ajustes legislativos necessários (SELUR, 2011).
Adequar a legislação municipal para cumprimento pelo município da
Política Nacional de Resíduos Sólidos considerando a necessidade de
promoção de um cenário com sustentabilidade financeira de longo prazo
para a gestão de resíduos sólidos
Elaborar o de políticas, estratégias, planos e programas nacionais para o
controle ambiental, de acordo com a PNRS. É responsável pela
elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Organizar, por meio de seus órgãos competentes, e manter de forma
conjunta o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos
Sólidos (Sinir), articulado com o Sistema Nacional de Informações em
Saneamento Básico (Sinisa) e o Sistema Nacional de Informação sobre
Meio Ambiente (Sinima). Os Municípios têm a obrigação de enviar
periodicamente suas informações.
Implementar as políticas relacionadas aos resíduos sólidos, manutenção e
controle das informações relativas aos PMGIRS, já que o órgão receberá
os planos municipais de gestão integrada elaborados pelos municípios e
definirá critérios e prioridades para a distribuição de recursos.
Promover a universalização do abastecimento de água potável, do
esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), da gestão de
resíduos sólidos urbanos (coleta, tratamento e disposição final), além do
adequado manejo de águas pluviais urbanas.
Intervir por meio de atividades de regulamentação e controle sanitário. Os
órgãos de saúde têm competência sobre tudo o que diz respeito às saúdes
pública e ocupacional, higiene e vigilância sanitária relacionada com a
coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos, sendo um dos
importantes interessados e possível apoiador no trabalho de
conscientização dos munícipes.
Responsável por promover a inclusão social por meio de ações de
saneamento para prevenção e controle de doenças. Detém grande
experiência em ações de saneamento no País e atua com base em
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e sociais. Presta apoio
técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da mortalidade
infantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica ou causadas pela
falta de saneamento básico e ambiental. Disponibiliza investimentos que
servem para intervir no meio ambiente, na infraestrutura dos municípios de
até 50 mil habitantes prioritariamente e nas condições de vida de
populações vulneráveis.
Papel de aplicação dos instrumentos da PNRS relativos à educação
ambiental, e o plano municipal de gestão integrada deverá
obrigatoriamente contemplar programas e ações de educação ambiental
que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de
resíduos sólidos.
Outros ministérios que atuam em esferas relacionadas com o manejo dos
resíduos sólidos, como os ministérios de planejamento, do trabalho e
emprego, da integração nacional, entre outros, atuam no planejamento, na
supervisão e na regulamentação sobre o manejo de resíduos sólidos no
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Ator
IBAM - Instituto
Brasileiro de
Administração
Municipal
Comitê
Interministerial para
Inclusão Social e
Econômica dos
Catadores de
Materiais
Reutilizáveis e
Recicláveis (CIISC)
(Federal)
Comitê
Interministerial para
Implantação e
Implementação da
PNRS
Estados

Indústrias e
geradores de
resíduos não
domiciliares

Empresas
prestadoras de
serviço de limpeza
urbana

ONGs que trabalhem
com coleta seletiva e
catadores

Papel
que concerne às suas respectivas áreas de competência.
Prestar assessoria técnica (associação civil sem fins lucrativos), que
objetiva o fortalecimento da gestão dos governos locais, fornecendo às
municipalidades assistências técnica, administrativa e de planejamento,
inclusive na área de resíduos sólidos.
Criado em 2003 e coordenado pelos Ministérios do Desenvolvimento
Social, de Combate a Fome e do Meio Ambiente. O objetivo do CIISC é
integrar e articular os catadores para que possam exercer a coleta de
materiais recicláveis descartados pela Administração Pública Federal
direta e indiretamente.

Instalado em março de 2011, é coordenado pelo Ministério do Meio
Ambiente e visa à articulação dos órgãos governamentais para o
cumprimento das determinações e metas estabelecidas na PNRS.
Promover a organização, o planejamento e a execução das funções
públicas de interesses comuns relacionados à Gestão de Resíduos Sólidos
nas Regiões Metropolitanas, aglomerações Urbanas e Microrregiões. Tais
condições serão determinadas nos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos.
O setor privado tem a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos e deve apoiar principalmente no planejamento e na execução
de ações relacionadas à logística reversa.
Por meio da sua gestão ambiental, deve estimular a rotulagem ambiental,
o consumo sustentável e a não geração, a redução, a reutilização, a
reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
Apoiar os municípios na adequação da PNRS, especialmente nos
investimentos que devem ser realizados, no compartilhamento de
conhecimento e no atendimento da qualidade desejada na gestão de
resíduos.
O atendimento à PNRS envolverá, em muitos casos, a construção de um
novo aterro e/ou outras tecnologias que demandarão vultosos
investimentos. Assim, a interação do município com empresas e
associações de empresas de limpeza urbana será fundamental para a
estruturação de um modelo de solução que atenda às necessidades do
município, esteja alinhado à sua capacidade financeira e seja atrativo para
as empresas do mercado.
Assessorar a aplicação de incentivos à reciclagem e ao fortalecimento da
coleta seletiva.

Fonte: Elaborado pela autora com dados de SELUR (2011)
Aguiar (1999) estudou experiências de gerenciamento de resíduos sólidos
domésticos com parcerias em programas de coleta seletiva por meio de estudos de
caso de programas de coleta seletiva em Goiânia (GO), Campinas (SP), Embu (SP),
Santos (SP) e Botucatu (SP). O autor realizou entrevistas e visitas nas unidades
envolvidas, bem como em órgãos do governo, ONGs e empresas. As análises
envolveram as dimensões socioambiental, operacional, econômica e político
institucional. Àquela época, Aguiar observou taxas de recuperação entre 1,67 e
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7,82%, custos totais dos programas entre 150 e 650 dólares por tonelada
recuperada, sendo os custos de coleta representando de 19 a 82% do total e os
custos de triagem entre 14 a 52%. Como aspectos positivos das parcerias citou a
disponibilização de recursos financeiros, equipamentos, materiais diversos e mão de
obra para implantação dos programas de coleta seletiva.
Jacobi e Besen (2006) fizeram análise sobre a gestão de resíduos sólidos na
RMSP e apresentaram os resultados da pesquisa Programas municipais de coleta
seletiva de lixo como fator de sustentabilidade dos sistemas públicos de saneamento
ambiental – Coselix. O objetivo da pesquisa, realizada em 2005, foi ampliar o
conhecimento sobre a gestão dos resíduos sólidos e, em especial, sobre os
programas municipais de coleta seletiva, em parceria com organizações de
catadores na RMSP. A metodologia consistiu na caracterização dos programas e
das organizações, a partir de entrevistas e questionários aplicados aos gestores
municipais nos onze municípios que desenvolvem essa modalidade de programa na
RMSP – que a iniciaram até dezembro de 2003 – e presidentes das 32 organizações
de catadores parceiras. Os autores constataram que as instalações de triagem são
cedidas pelas prefeituras (90,3%), assim como os equipamentos utilizados; as
organizações apresentam elevada rotatividade dos membros e, em sua grande
maioria, desenvolvem atividade de coleta, triagem e comercialização de materiais
recicláveis e divulgação dos programas nos municípios.
As modalidades de coleta seletiva empregadas pelas organizações e pelas
prefeituras podem ser múltiplas, envolvendo: porta a porta (88,5%); postos de
entrega voluntária (84,6%); as próprias centrais de triagem, que funcionam como
ponto de entrega voluntária (71,4%); pontos específicos (88,5%); e por material
coletado pela prefeitura ou empresas contratadas (84,6%). O índice de rejeitos –
indicador da qualidade na separação dos materiais recicláveis pela população – é
elevado na maioria das organizações (acima de 7%). Em 12 delas este índice é
superior a 20%, sendo que somente em 8 das 32 organizações o mesmo encontrase abaixo de 5%; e na faixa intermediária existem 11 organizações.
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OS RSU NO BRASIL
Nos últimos cinquenta anos o Brasil passou de um país agrário a país urbano,
no entanto, o crescimento das cidades brasileiras não foi acompanhado pela
provisão de infraestrutura e de serviços urbanos, entre eles os serviços públicos de
saneamento básico, que incluem o abastecimento de água potável, a coleta e o
tratamento de esgoto sanitário, além da estrutura para a drenagem urbana e o
sistema de gestão e o manejo dos resíduos sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2012).
Constata-se, assim, que a economia do País cresceu em descompasso com a
capacidade de gestão dos problemas gerados pelo aumento da concentração de
pessoas nas cidades.
Destaca-se, entre os problemas decorrentes dessa concentração e desse
crescimento, a questão dos resíduos sólidos nas cidades brasileiras e a imediata
necessidade de promover um gerenciamento adequado que permita eliminar ou, ao
menos, reduzir efetivamente os adversos impactos ambientais (contaminação de
água e solo, poluição do ar), sanitários (proliferação de doenças), sociais e mesmo
econômicos (tratamentos de saúde, custos de recuperação de áreas degradadas,
etc.) provocados pelo emprego de práticas inadequadas na destinação final e no
tratamento dos resíduos sólidos (MELLO, 2008).
Segundo a Lei nº 11.445/07 (BRASIL, 2007), a limpeza urbana e o manejo
dos resíduos sólidos juntamente com o abastecimento de água potável, o
esgotamento sanitário e a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas,
integram o conjunto de serviços de saneamento básico sendo, portanto, o município
o responsável pela gestão dos serviços relacionados a resíduos sólidos urbanos
(Figura 1).
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Lei 11.445/2007 – Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento
Básico

MUNICÍPIO – Titular dos serviços de saneamento básico

Gestão dos serviços

Atribuições DELEGÁVEIS

Atribuições INDELEGÁVEIS

REGULAÇÃO

PLANEJAMENTO
- Formulação da POLÍTICA
- Elaboração do PLANO

FISCALIZAÇÃO
PRESTAÇÃO dos serviços

Figura 1 – Lei nº 11.445/2007 e a responsabilidade dos Municípios
Fonte: Lelis, 2011
O Brasil possui um arcabouço legal que estabelece diretrizes para a gestão
dos resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010),
e para a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, a Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), citada
anteriormente. Também conta, desde 2005, com a Lei de Consórcios Públicos (Lei
nº 11.107/2005) que permite estabilizar relações de cooperação federativa para a
prestação desses serviços. Diretrizes e metas sobre resíduos sólidos também estão
presentes no Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) recentemente
concluído (BRASIL, 2012).
Outra medida importante lançada recentemente para a gestão dos resíduos,
publicada pelo IBAMA em dezembro de 2012, é a Lista Brasileira de Resíduos
Sólidos (Instrução Normativa IBAMA nº 13, de dia 18 de dezembro de 2012) com a
padronização de terminologia e linguagem. Essa Lista será utilizada pelo Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos
de Defesa Ambiental e pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos
Perigosos, bem como por futuros sistemas informatizados do IBAMA que possam vir
a tratar de resíduos sólidos.
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Com essa lista, será possível identificar a procedência, a tipologia e a
destinação final do resíduo, gerando controle e, principalmente, estatística sobre os
resíduos gerados no País, com a padronização da linguagem.
Outra novidade será a identificação, por meio do código do resíduo, do processo que
lhe deu origem e saber se é um produto que contém elementos contaminantes.
A Legislação busca alcançar a chamada Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, que objetiva a integração dos diversos atores, de forma a estabelecer e
aprimorar a gestão dos resíduos sólidos, englobando todas as condicionantes
envolvidas no processo e possibilitando um desenvolvimento uniforme e harmônico
entre todos os interessados, de forma a atingir os objetivos propostos, adequados às
necessidades e características de cada comunidade.
Segundo a Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), art. 3º, gestão
integrada de resíduos sólidos é o conjunto de ações voltadas para a busca de
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política,
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável.
Essa mesma lei define o Gerenciamento de resíduos sólidos como o conjunto
de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, exigidos na forma desta Lei.
O conceito gestão integrada de resíduos sólidos contempla os aspectos
institucionais,

administrativos,

financeiros,

ambientais,

sociais

e

técnico-

operacionais. Significa mais do que o gerenciamento técnico-operacional do serviço
de limpeza. Extrapola os limites da administração pública, considera o aspecto social
como parte integrante do processo e tem como ponto forte a participação não
apenas do primeiro setor (o setor público), mas também do segundo (o setor
privado) e do terceiro setor (as organizações não governamentais), que se envolvem
desde o modelo de planejamento e estabelecimento da estratégia de atuação,
passando pela forma de execução e de implantação dos controles.
Esse sistema deve considerar a ampla participação e intercooperação de
todos os representantes da sociedade, do primeiro, segundo e terceiros setores:
governo central; governo local; setor formal; setor privado; ONGs; setor informal;
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catadores; comunidade; todos os geradores e responsáveis pelos resíduos. Deve
estruturar-se principalmente em princípios que possibilitem sua elaboração e
implantação, garantindo um desenvolvimento sustentável ao sistema.

5.1 A Política Nacional de Resíduos Sólidos
Em agosto de 2010 foi sancionada a Lei nº 12.305, que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Lei foi regulamentada pelo Decreto nº
7.404/2010, em 23 de dezembro do mesmo ano, iniciando assim uma política
nacional para o setor de resíduos.
Por mais de 20 anos esse tema foi discutido na Câmara dos Deputados e o
Brasil vivia, até esse momento, uma indefinição quanto ao assunto “resíduos
sólidos”. As várias normas, resoluções de vários órgãos, algumas leis nacionais e
estaduais causavam confusão e insegurança ao gestor público.
A nova legislação significa grandes avanços, como a responsabilidade
compartilhada, a logística reversa e confirmação da necessidade de se fazer um
planejamento para esse setor, em esferas de decisão federal, estadual e municipal.
Os Municípios brasileiros deveriam elaborar o seu Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, ou seja, um planejamento das reais
condições para desenvolver de forma correta e ambientalmente adequada à gestão
de resíduos sólidos e envolver a comunidade e os principais atores ligados ao tema
no Município.
Essa nova lei não só significou avanços, mas também criou grandes desafios
aos gestores públicos municipais, os responsáveis por formular políticas públicas, e
que serão obrigados a implantar a coleta seletiva, a compostagem e também a
desenvolverem programas de educação ambiental até agosto de 2014.
Instrumento fundamental da PNRS, a elaboração do Plano Nacional foi a
primeira etapa do planejamento da gestão de resíduos sólidos no país,
estabelecendo, com horizonte temporal de vinte anos, diretrizes, cenários, metas e
programas de ação, prevendo-se revisões a cada quatro anos, compatibilizadas com
os

Planos

Plurianuais

de

Investimentos

(PPA)

do

Governo

Federal

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2011).
Com o seu desdobramento natural, é imprescindível a criação, com
participação da sociedade, de planos de gestão capazes de equacionar a questão
dos resíduos sólidos nos seus respectivos territórios, estabelecendo as estratégias
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gerenciais, técnicas, financeiras, operacionais, urbanas e socioambientais para que
todos os lixões do país possam ser eliminados até 2014 e melhorar os indicadores
de coleta seletiva, logística reversa, reciclagem e compostagem.
A Lei nº 12.305/10 (BRASIL, 2010) exige que estados e municípios
apresentem esses planos para que possam firmar convênios e contratos com a
União para repasse de recursos nos programas voltados para a implantação da
política.
O Art. 4º da Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010) define quais planos integram a
PNRS. É exigida a formulação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, dos Planos
Estaduais, dos Municipais e dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de
alguns geradores específicos. Os Planos Municipais podem ser elaborados por
Planos

Intermunicipais,

Microrregionais,

de

Regiões

Metropolitanas

e

de

Aglomerações Urbanas. O
Quadro 2 apresenta esses Planos e seus respectivos prazos.
Quadro 2 – Planos de Resíduos Sólidos exigidos pela Lei nº 12.305/10
PRAZOS
ESFERA

Federal

Plano
Plano Nacional
de Resíduos
Sólidos
Plano Estadual
de Resíduos
Sólidos
Plano
Microrregional de
Resíduos Sólidos

Elaboração

Vigência

Horizonte
de atuação

Versão
preliminar até
Indeterminado 20 anos
junho de
2011

Atualização ou Revisão

A cada 4 anos (previsão)

Agosto de
2012

A elaboração
é condição
para o
Estadual
Indeterminado 20 anos
acesso dos
Plano de
Resíduos Sólidos Estados aos
recursos da
de Regiões
União, ou por
Metropolitanas
ou Aglomerações ela
controlados.
Urbanas
Plano Municipal Agosto de
2012
de Gestão
Integrada de
Resíduos Sólidos A elaboração
é condição
Municipal Plano
para o
Indeterminado 20 anos
Intermunicipal de acesso dos
resíduos Sólidos Estados aos
recursos da
Municípios com União, ou por
menos de 20 mil ela

A cada 4 anos (previsão)

Prioritariamente, no
máximo a cada 4 anos,
junto com a revisão do
plano plurianual.
Esta exigência, para o
âmbito local, faz do PGIRS
uma peça viva, que se
reinventa a cada nova
discussão pública,
renovando o repertório de
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PRAZOS
ESFERA

Plano

Elaboração

Vigência

habitantes
controlados.
poderão adotar
planos
simplificados de
gestão de
resíduos sólidos

Horizonte
de atuação

Atualização ou Revisão
conhecimento sobre o
assunto por parte da
comunidade, incorporando
novas tecnologias no
processo de gestão,
manejo, processamento e
destinação final,
incorporando novos
procedimentos e
descartando os que já não
mais se mostrem eficientes
ou viáveis.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2012

Outra definição importante da PNRS diz respeito às responsabilidades dos
Estados e dos municípios:
Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a
gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos
territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização
dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa,
bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de
resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.
Art. 11. Observadas as diretrizes e demais determinações
estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, incumbe aos
Estados:
I - promover a integração da organização, do planejamento e
da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas
à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei
complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição
Federal;
II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas
a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do Sisnama.
Parágrafo único. A atuação do Estado na forma
do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município de
soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais
Municípios. (BRASIL, 2010)

5.2 O Plano Nacional de Resíduos Sólidos
A PNRS, regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 2010, criou como um dos
seus principais instrumentos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e instituiu o
Comitê Interministerial - CI, composto por doze ministérios, coordenado pelo MMA,
com a responsabilidade de elaborar e implantar esse Plano (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2011).
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O Plano Nacional de Resíduos Sólidos mantém estreita relação com os
Planos Nacionais de Mudanças do Clima (PNMC), de Recursos Hídricos (PNRH), de
Saneamento Básico (Plansab) e de Produção e Consumo Sustentável (PPCS).
Explicita conceitos e propostas para diversos setores da economia compatibilizando
crescimento econômico e preservação ambiental, com desenvolvimento sustentável.
O Plano, conforme previsto na Lei nº 12.305, tem vigência por prazo
indeterminado e horizonte de vinte anos, com atualização a cada quatro anos.
Contempla o conteúdo mínimo contido no Art. 14 da citada Lei o qual,
resumidamente, refere-se a:


diagnóstico da situação atual dos diferentes tipos de resíduos;



cenários macroeconômicos e institucionais; e



diretrizes e metas para o manejo adequado de resíduos sólidos no Brasil.
As diretrizes, estratégias e metas indicam quais ações serão necessárias para

o estabelecimento dos objetivos nacionais e as prioridades que devem ser adotadas.
Podem, portanto, exercer forte papel norteador do desenvolvimento dos outros
planos de responsabilidade pública, influenciando, inclusive, os Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, exigidos de alguns dos geradores.
A versão preliminar do Plano foi de discussão em cinco Audiências Públicas
Regionais e foi consolidado na Audiência Pública Nacional, em Brasília.
Simultaneamente, o documento ficou disponível para consulta pública na
internet para receber contribuições e a versão final do Plano está sendo apreciada
nos Conselhos Nacionais vinculados ao tema.
O documento é resultado do esforço empreendido por várias entidades que
integram o Governo Federal e o Comitê Interministerial, criado pelo Decreto nº
7.404/2010 que regulamentou a PNRS, além de parceiros institucionais e
representações da sociedade civil (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011).
Destaca-se que o Decreto 7.404/2010 estabeleceu a obrigatoriedade de
elaboração de uma Versão Preliminar do Plano a ser colocada em discussão com a
sociedade civil. Trata-se, portanto, de um exaustivo processo de mobilização e
participação social.
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5.3 O Plano Estadual de Resíduos Sólidos – Estado de São Paulo
A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos
pela Lei, é condição para o acesso dos Estados aos recursos da União, ou por ela
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo estava sendo
elaborado pelas equipes técnicas da própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado
de São Paulo - SMA e da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental Cetesb. No entanto, no ano passado, o Governo Federal abriu um edital oferecendo
recursos para Estados e municípios elaborarem seus planos. Com essa
oportunidade, o Governo do Estado de São Paulo decidiu transferir o trabalho do
grupo interno para uma empresa a ser contratada.
Segundo EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2013/CPLA, divulgado no dia
14 de abril de 2013, no Termo de Referência para Contratação de Serviços Técnicos
Especializados para Subsidiar a Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos
consta o seguinte:
1. CONTEXTO
1.1 A importância e a necessidade de um ordenamento das questões
relacionadas à gestão integrada de resíduos sólidos resultaram na
publicação de políticas públicas que dispõem sobre princípios,
objetivos, instrumentos e diretrizes relativas ao assunto.
1.2 No ano de 2010, por meio da Lei nº 12.305 e do Decreto nº 7.404,
que a regulamentou, foi instituída a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, reunindo um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes e
instrumentos a serem acatados pelos Estados da União, em suas
políticas e planos, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos no país.
1.3 No Estado de São Paulo, a Política de Resíduos Sólidos foi
instituída pela Lei nº 12.300/2006 e seu regulamento, o Decreto
54.645/2009, que muito embora seja anterior à Política Nacional,
atende em sua totalidade aos preceitos por ela estabelecidos. Somase a esse quadro o número considerável de municípios do Estado
que possuem legislação específica.
1.4 As citadas políticas definem, dentre outros, os planos de resíduos
como instrumentos de planejamento e gestão, dentre os quais se
destaca o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, diretamente
relacionado ao objeto do presente Termo de Referência. 1.5 O Plano
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de Resíduos Sólidos a ser elaborado para o Estado de São Paulo
deve promover a integração da organização e do planejamento dos
resíduos no seu território, respeitando a responsabilidade legal dos
geradores dos diversos tipos de resíduos envolvidos, sem prejuízo
das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais,
estaduais e municipais, conforme estabelecido na Política Nacional.
1.6 O referido plano deve abranger: atividades de coleta seletiva,
reutilização e reciclagem; os sistemas de responsabilidade pósconsumo; o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos
urbanos, de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de
saúde, agrossilvopastoris, industriais, dentre outros, visando uma
mudança nos padrões de produção e consumo e na maneira como as
pessoas se relacionam com os resíduos sólidos.
1.7 Deve ainda considerar as características geográficas,
populacionais e de ocupação do solo dos municípios, individual ou
regionalmente; aspectos de inclusão social; e melhoria da qualidade
ambiental e mitigação de impactos ambientais indesejáveis, além do
estabelecido nas Políticas de Saneamento e Recursos Hídricos e as
suas interfaces com os demais planos mencionados no art. 14 da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecidos ou em
desenvolvimento no nosso estado.
1.8 A elaboração do Plano deve atender ao conteúdo mínimo
estabelecido no art. 17 da Política Nacional e sua estrutura ao
sugerido no documento intitulado Planos Estaduais de Resíduos
Sólidos – Orientações Gerais, do Ministério do Meio
Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano,
versão junho/2011, que prevê:
a) Projeto de mobilização social e divulgação;
b) Panorama dos resíduos sólidos no estado;
c) Estudo de regionalização e proposição de arranjos intermunicipais;
d) Estudos de prospecção e escolha do cenário de referência;
e) Diretrizes e Estratégias para a implantação do Plano Estadual de
Resíduos Sólidos;
f) Metas para a gestão dos resíduos sólidos;
g) Programa, projeto e ações;
h) Investimentos necessários e fontes de financiamento e;
i) Sistemática de acompanhamento, controle e avaliação da
implementação do Plano.
1.9 A SMA e a CETESB irão criar um Grupo de Acompanhamento,
para acompanhar o trabalho da empresa a ser contratada, conforme
descrito no item 5.8 deste Termo de Referência.

A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo iniciou a licitação
para elaboração de seu Plano Estadual de Resíduos Sólidos. A expectativa é que
após a licitação - prevista para junho de 2013 - o Plano Estadual esteja concluído
em pouco mais de um ano.
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Após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação, serão
13 meses para elaboração do plano. Nesse período serão feitos diagnósticos,
audiências públicas e outras iniciativas visando à elaboração do documento
definitivo.

5.4 O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Segundo a lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), o Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve conter o diagnóstico da situação dos
resíduos sólidos, identificação de áreas favoráveis para depósito ambientalmente
adequado de rejeitos em conformidade com o plano diretor e com o zoneamento
ambiental; regras para o transporte e identificação dos passivos ambientais,
incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras.
O Plano também deve conter procedimentos operacionais e especificações
mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; identificação das
possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com
outros municípios; identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao
plano de gerenciamento específico.
De acordo com a Pesquisa sobre Resíduos Sólidos, realizada pela
Confederação Nacional de Municípios (2011) que aplicou questionários em 3.457
municípios (62% do total de municípios no país) de todos os estados entre os meses
de maio e julho de 2011, apenas 314 municípios concluíram o plano de gestão de
resíduos no prazo, até 2 de agosto de 2012. Os planos se encontram em andamento
em 1.449 ou 42% do total dos municípios brasileiros. No restante, 49% ou 1694
municípios, os planos de gestão de resíduos sólidos ainda não foram iniciados
devido à inexistência de equipe técnica ou falta de recursos financeiros ou por
estarem aguardando a liberação de recursos federais.
Oficialmente, o Ministério reconhece que 488 localidades, de 5563 municípios
brasileiros, concluíram o Plano de gestão de resíduos no prazo, até 2 de agosto de
2012. O dado equivale ao número de administrações municipais e estaduais que
tomaram os recursos disponibilizados pela pasta ambiental para financiar a
elaboração e execução desse planejamento local.
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5.5 A classificação dos RSU
Para a Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), os resíduos sólidos são
classificados quanto à origem conforme mostrado no Quadro 3.
Quadro 3 – Classificação dos resíduos sólidos quanto à origem
CLASSIFICAÇÃO

ORIGEM

Resíduos domiciliares

Originários de atividades domésticas em residências urbanas

Resíduos de limpeza urbana

Originários da varrição, limpeza de logradouros e vias
públicas e outros serviços de limpeza urbana

Resíduos sólidos urbanos

Englobados nas alíneas “a” e “b”

Resíduos de estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços

Gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas
alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”

Resíduos dos serviços públicos de
saneamento básico

Gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea
“c”

Resíduos industriais

Gerados nos processos produtivos e instalações industriais

Resíduos de serviços de saúde

Gerados nos serviços de saúde, conforme definido em
regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS

Resíduos da construção civil

Gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de
obras de construção civil, incluindo os resultantes da
preparação e escavação de terrenos para obras civis

Resíduos agrossilvopastoris

Gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais,
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas
atividades

Resíduos de serviços de transportes

Originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários,
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira

Resíduos de mineração

Gerados na atividade
beneficiamento de minérios

de

pesquisa,

extração

ou

Fonte: BRASIL, 2010b.
Os resíduos também são classificados quanto à periculosidade, conforme
Erro! Fonte de referência não encontrada.
Quadro 4 – Resíduos Sólidos classificados quanto à periculosidade
CLASSIFICAÇÃO

RESÍDUOS

Resíduos perigosos

Aqueles que, em razão de suas características de
inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade,
toxicidade,
patogenicidade,
carcinogenicidade,
teratogenicidade
e
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde
pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei,
regulamento ou norma técnica;

Resíduos não perigosos

Aqueles não enquadrados na alínea “a”.

Fonte: BRASIL, 2010b.
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O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em sua versão preliminar para
consulta pública de setembro de 2011, indica a complexidade dos Resíduos Sólidos
Urbanos:
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) - que corresponde aos resíduos
domiciliares e de limpeza urbana (varrição, limpeza de logradouros e vias
públicas e outros serviços de limpeza urbana) – foram os que apresentaram
uma maior quantidade de informações disponibilizadas em diversos sistemas
de informações de fontes oficiais (IBGE, MCidades). Compreendem uma
grande variedade de temas interligados tais como a questão da logística
reversa, da coleta seletiva, da atuação dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis, da compostagem, da recuperação energética,
dentre outros e referem-se a questões que apresentam maior impacto nas
relações entre entes federados, em especial Estados e Municípios, com
reflexos no processo de elaboração dos respectivos planos de resíduos
sólidos (planos estaduais, interfederativos e municipais). O Decreto no.
7.404/2010 que regulamentou a PNRS em seus artigos 53 e 54 estabeleceu o
vínculo entre os planos de resíduos sólidos e os planos de saneamento
básico, no que tange ao componente de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos urbanos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011, p 3).

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Paulo
também evidencia a importância dos Resíduos Sólidos Domiciliares:
A quantidade e a composição dos resíduos domiciliares e de varrição das
diferentes regiões da cidade estão relacionadas à cultura e ao perfil de
consumo da população, e também ao nível de arborização das vias e
logradouros públicos. Assim, com o crescimento urbanístico e o aumento da
população, agravados pelo adensamento regular e irregular em determinadas
áreas, a questão dos RSD e RSV adquire tamanha magnitude, que é
considerada um dos mais importantes parâmetros do saneamento ambiental
(SÃO PAULO, 2012).

Como o foco deste trabalho são os Resíduos Sólidos Domiciliares secos,
cabe destacar que esse tipo de resíduo compõe o grupo dos Resíduos Sólidos
Urbanos – RSU, juntamente com os resíduos de limpeza urbana, conforme
apresentado na Figura 2.
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RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU

RESÍDUOS DOMICILIARES:
os originários de atividades
domésticas em residências urbanas

RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA:
os originários da varrição, limpeza
de logradouros e vias públicas e
outros serviços de limpeza urbana

Figura 2 – Classificação dos Resíduos Sólidos Urbanos quanto à origem
Fonte: elaborado pelo autor
Os resíduos sólidos domiciliares e de varrição passíveis de reciclagem são
também conhecidos, respectivamente pelas siglas: RSDR e RSVR.
A quantidade e a composição dos resíduos domiciliares e de varrição das
diferentes regiões da cidade estão relacionadas à cultura e ao perfil de consumo da
população, e também ao nível de arborização das vias e logradouros públicos.
Os Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD correspondem aos resíduos
originários de atividades domésticas em residências urbanas e são compostos por
resíduos secos e resíduos úmidos (Figura 3).

RESÍDUOS DOMICILIARES:

RESÍDUOS SECOS:
plásticos, papéis, vidros e metais
diversos, produtos compostos
como as embalagens “LONGA
VIDA”

RESÍDUOS ÚMIDOS:
restos oriundos do preparo dos
alimentos, partes de alimentos in
natura, como folhas, cascas e
sementes, como também restos
de alimentos Industrializados e
outros

Figura 3 – Classificação dos resíduos domiciliares
Fonte: elaborado pelo autor
Dados que suportaram a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
apontaram uma composição média nacional de 31,9% de resíduos secos e 51,4%
de resíduos úmidos no total dos resíduos sólidos urbanos coletados (MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, 2011).
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ESTUDO DE CASO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
O Município de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo e a maior
cidade do Hemisfério Sul. Nos 1.530 km² de área do município, espalham-se cerca
de 11.376.685 habitantes. A cidade também recebe cerca de 12 milhões de
turistas/ano (SITE OFICIAL DE TURISMO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2013),
além do enorme contingente de pessoas que diariamente trabalham no município,
mas residem em cidades do seu entorno.
Outrossim, a Região Metropolitana da capital paulista é uma área que inclui,
além de São Paulo, outros 38 municípios que a circundam. Como em toda metrópole
de grandes dimensões, a densidade demográfica é alta e quase não se percebe a
divisão entre os municípios. Ao todo, na região metropolitana, são 20 milhões de
pessoas.
A Figura 4 apresenta o mapa do Município e as regiões, com os respectivos
bairros.
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Figura 4 – Mapa da Cidade de São Paulo (sem escala)
Fonte: http://www.cidadedesaopaulo.com, 2013
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Ressalta-se que essa definição dos limites territoriais e geográficos é
importante para definir os indivíduos sujeitos ao Plano Municipal, segundo consta do
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Paulo:
Estarão sujeitos ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos todas as pessoas físicas e jurídicas que estão situadas no
território dentro dos limites geográficos do Município de São Paulo,
seja de natureza jurídica de direito público ou privado, responsáveis
direta ou indiretamente pela geração de Resíduos sólidos de qualquer
tipo ou pela prestação de serviços afins, de colaboração com o
Patrimônio Público e ambiental local (SÃO PAULO, 2012).

1.6 Organização da Gestão de RSD em São Paulo
A Administração Direta do Município de São Paulo funciona sob a estrutura
organizada de vinte e sete Secretarias e trinta e uma Subprefeituras, como mostra o
Quadro 5, estas vinculadas à Secretaria Municipal de Coordenação das
Subprefeituras – SMSP.
Quadro 5 – Subprefeituras do município de São Paulo
Sigla
SPAF
SPBT
SPCL
SPCS
SPCV
SPAD
SPCT
SPEM
SPFO
SPG
SPIP
SPIT
SPIQ
SPJA
SPJT
SPLA
SPMB
SPMO
SPPA
SPPE
SPPR
SPPI

Nome da Instituição
Subprefeitura Aricanduva
Subprefeitura Butantã
Subprefeitura Campo Limpo
Subprefeitura Capela do Socorro
Subprefeitura Casa Verde
Subprefeitura Cidade Ademar
Subprefeitura Cidade Tiradentes
Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia
Subprefeitura Guaianases
Subprefeitura Ipiranga
Subprefeitura Itaim Paulista
Subprefeitura Itaquera
Subprefeitura Jabaquara
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé
Subprefeitura Lapa
Subprefeitura M´Boi Mirim
Subprefeitura Mooca
Subprefeitura Parelheiros
Subprefeitura Penha
Subprefeitura Perus
Subprefeitura Pinheiros
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Sigla
SPPJ
SPST
SPSA
SPSM
SPMP
SPSE
SPVM
SPMG
SPVP

Nome da Instituição
Subprefeitura Pirituba/Jaraguá
Subprefeitura Santana/Tucuruvi
Subprefeitura Santo Amaro
Subprefeitura São Mateus
Subprefeitura São Miguel Paulista
Subprefeitura Sé
Subprefeitura Vila Mariana
Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme
Subprefeitura Vila Prudente

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br, 2013
Compreendida nesta estrutura básica está a Secretaria Municipal de Serviços
– SES, antiga Secretaria de Serviços e Obras - SSO, com responsabilidade voltada
à gestão dos programas de iluminação pública, limpeza urbana e serviço funerário,
conforme apresentado na Figura 5. Incluso no item de limpeza urbana está o tema
de resíduos sólidos domiciliares.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS - SES

Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana AMLURB

Departamento de
Iluminação Pública ILUME

Coordenadoria de
Inclusão Digital - CID

Serviço Funerário do
Município de São Paulo
- SFMSP

Figura 5 – Estrutura da Secretaria Municipal de Serviços
Fonte: adaptado de http://www.prefeitura.sp.gov.br
Em 30 de dezembro de 2002, foi criada a entidade autárquica Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, em substituição ao antigo Departamento
de Limpeza Urbana – LIMPURB, com o objetivo de que por ela fosse regulada e
promovida a gestão pública da limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos em toda
extensão territorial do município.
A AMLURB é responsável pelo gerenciamento dos serviços de limpeza
pública, como coletas domiciliar, hospitalar e coletiva, varrição de ruas e aterros
sanitários, sendo uma das atividades mais importantes da Prefeitura de São Paulo,
voltada principalmente para a preocupação com a saúde pública e a preservação do
meio ambiente.
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Além do que é gerado em casa ou no local de trabalho, todo esse espectro
populacional quando em trânsito, compras ou lazer pelas ruas e demais logradouros
públicos da cidade produzem outra gama de resíduos considerados de toda a
coletividade, cuja varrição, lavagem, raspagem, coleta, remoção, transporte e
destinação final, nos termos da Lei Municipal nº 13.478/2002, foram chamados de
serviços indivisíveis.
Os atuais serviços indivisíveis de limpeza urbana do município observam a
mesma subdivisão administrativa em dois agrupamentos de Subprefeituras adotada
na concessão dos serviços divisíveis de coleta domiciliar e de serviços de saúde.
O Quadro 6 identifica as atividades dos serviços divisíveis e indivisíveis no
município de São Paulo.
Quadro 6 – Serviços de Limpeza Urbana no município de São Paulo
Tipo de
serviço de
limpeza
urbana

Atividades


Resíduos sólidos e materiais de varredura domiciliares residenciais;



Resíduos sólidos domiciliares não residenciais, assim entendidos aqueles
originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços,
comerciais e industriais, entre outros com características de Classe 2, conforme
NBR 10004 da ABNT, até 200(duzentos) litros por dia por Munícipe-Usuário;



Resíduos inertes, caracterizados como “Classe” pela ABNT, considerados os
entulhos, terra e sobras de materiais de construção que não excedam a 50
(cinquenta) quilogramas diários, por Munícipe-Usuário, devidamente
acondicionados;



Resíduos sólidos dos serviços de saúde, conforme definições da Lei Municipal no
13.478/02 e suas alterações;



Restos de moveis, colchões, utensílios, mudanças e similares, em volume de ate
200 (duzentos) litros por Munícipe-Usuário; e,



Resíduos sólidos originados em mercados, desde que corretamente
acondicionados.



conservação e limpeza pública dos bens de uso comum do Município,
compreendendo essencialmente a lavagem especial de equipamentos públicos
(incluindo túneis, escadarias e passarelas);



limpeza e conservação de monumentos públicos e o fornecimento e manutenção
de lixeiras e outros equipamentos de recepção de resíduos;



varrição e asseio de vias, viadutos, elevados, praças, túneis, escadarias,
passagens, vielas, abrigos, monumentos e demais logradouros públicos,
compreendendo essencialmente a varrição de vias e logradouros públicos;



varrição de vias públicas durante e pós-feiras livres;



lavagem e desinfecção de vias, públicas pós feiras-livres;



limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo;



raspagem e a remoção da terra, areia, e quaisquer materiais carregados pelas
águas pluviais para as ruas e logradouros públicos pavimentados e pintura de
meio-fio e afins;



capinação e roçada do leito das ruas, bem como o acondicionamento e a coleta

Serviços
divisíveis

Serviços
indivisíveis
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Tipo de
serviço de
limpeza
urbana

Atividades
do produto resultante, compreendendo inclusive a remoção de animais mortos,
de proprietários não identificados, de vias e logradouros públicos;


limpeza de áreas públicas em aberto compreendendo essencialmente coleta e
transporte de resíduos sólidos de varrição, volumosos diversos e de entulho;



operação, manutenção e remoção de resíduos dos Ecopontos;



equipe de eventos especiais e operações de emergências;



limpeza de áreas externas e internas de núcleos habitacionais de difícil acesso;



infraestrutura para Sistema Operacional de Dados; comunicação dos serviços
prestados à população e serviço de Atendimento a Reclamações dos Munícipes
(SAC).

Fonte: São Paulo, 2012
1.7 Coleta dos RSD
Os serviços de Coleta de resíduos domiciliares, normal e diferenciada
(seletiva), e os resíduos de serviços de saúde são prestados por outorga de
concessão pública consoante disposto na Lei Municipal nº13478/02, firmada após o
regular processo licitatório em 2003.
Para racionalizar a gestão dos serviços, por meio da utilização de
mecanismos de regionalização e coordenação da estrutura administrativa, o
município foi territorialmente dividido em dois agrupamentos de subprefeituras
(Figura 6): o Agrupamento Sudeste, operado pela Concessionária ECOURBIS
Ambiental S/A; e o Agrupamento Noroeste, operado pela Concessionária LOGA Logística Ambiental de São Paulo S.A.
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Figura 6 – Concessão Pública dos serviços de resíduos de saúde, domiciliar e
reciclados entre LOGA e ECOURBIS (sem escala)
Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br, 2013
Foram unificados os diversos serviços, antes prestados por diferentes
empresas, em dois contratos de vinte anos cada um, com vistas à defesa de ganhos
de escala e de logística comercial favorável à implantação do atual sistema de
serviços divisíveis de limpeza urbana.
Vale lembrar que os geradores de volume superior a 200 litros por dia de
resíduos sólidos (lixo, papelão, papel, etc.) e os condomínios comerciais e mistos
(empresariais e residenciais) geradores de volume igual ou superior a 1.000 l/dia
não tem direito a coleta domiciliar prestada pelas concessionárias, sendo obrigados
a se cadastrar na AMLURB e a contratar coleta particular de empresas autorizadas
pela Prefeitura.
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A programação dos horários, a frequência e os itinerários da coleta são
estabelecidos pelo dimensionamento da quantidade de resíduos gerados, tipos de
veículos, equipamentos a serem utilizados, frota necessária e quantidade
equivalente de pessoal.

1.8 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Recicláveis e Reutilizáveis
Em atendimento à Lei Municipal nº 13.478/02, que dispõe sobre a
organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo, foi criado
no ano de 2002 e implantado em 2003, na conformidade do Decreto Municipal nº
42.290/02, o “Programa Socioambiental de Catadores de Material Reciclável do
Município de São Paulo”, posteriormente normatizado pelo Decreto Municipal nº
48.799/07, sob a denominação de “Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de
Resíduos Recicláveis”.
As centrais de triagem são instaladas em áreas públicas municipais e/ou
galpões locados pela municipalidade, cuja responsabilidade operacional e
administrativa está a cargo das cooperativas de catadores conveniadas com a
Prefeitura.
O avanço do programa de coleta seletiva está alicerçado na: adesão dos
geradores de RSD, incluída sua responsabilidade pela correta segregação dos
recicláveis; ampliação da rede e da eficiência das centrais de triagem operadas e
administradas por cooperativas de catadores conveniadas com o município, na
medida da disponibilidade de áreas aptas à implantação da atividade; e capacidade
de absorção do material reciclável triado pelas cooperativas pela indústria
recicladora; sem prejuízo da participação e das iniciativas de logística reversa das
cadeias produtivas de materiais passíveis de reciclagem.
São dois os processos de coleta seletiva praticados pelo Município de São
Paulo, conforme dados do Quadro 7.
Quadro 7 – Tipos de coleta seletiva praticados pelo Município de São Paulo
TIPO DE COLETA SELETIVA

CARACTERÍSTICA

Porta à porta

Executada tanto pelas concessionárias dos serviços divisíveis,
sob a denominação de coleta domiciliar diferenciada, quanto
pelas cooperativas conveniadas, por meio da frota de veículos a
elas disponibilizadas pelo município, sob a denominação de coleta
solidária.
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TIPO DE COLETA SELETIVA

Pontos de Entrega Voluntária PEVs

CARACTERÍSTICA
Coleta de recicláveis entregues voluntariamente pela população,
cujos contêineres de acondicionamento, na medida das
respectivas responsabilidades contratuais, são disponibilizados e
coletados pelas concessionárias e empresas prestadoras dos
serviços indivisíveis de limpeza urbana, e depois destinados às
centrais de triagem mais próximas.

Fonte: elaborado pela autora
Com a edição da Lei Municipal nº 14.933/09, que instituiu a Política de
Mudança do Clima no Município de São Paulo, a Administração Municipal reafirmou
o compromisso de implantar o programa obrigatório de coleta seletiva de resíduos
sólidos, atualmente suportado por uma rede de 20 (vinte) Centrais de Triagem em
efetiva operação e uma rede em expansão de 1.845 PEVs estrategicamente
dispostos pela cidade, de forma a gerar renda, emprego e inclusão social para
aproximadamente 1.085 (mil e oitenta e cinco) catadores organizados em
cooperativas.
Dos 96 distritos existentes no Município de São Paulo, 75 são contemplados
pela coleta porta a porta, diferenciada e solidária, de materiais recicláveis, realizada
pelas concessionárias e cooperativas conveniadas, complementadas pela coleta de
PEVs, sob coordenação da SES, por intermédio da AMLURB, a quem cabe
estabelecer normas e procedimentos para sua implementação, gerenciamento,
fiscalização e controle.
No total, 1.871 condomínios residenciais participam atualmente do Programa
de Coleta Domiciliar Diferenciada ou Seletiva, aos quais são disponibilizados 2.876
contêineres plásticos de 1.000 litros de capacidade, coletados e repostos
semanalmente, cuja adesão, na conformidade da expansão dos itinerários, dá-se
mediante solicitação dos interessados às concessionárias da respectiva região.
O atual estágio do Programa Socioambiental de Coleta seletiva pode ser sintetizado
pelos seguintes números:






75 distritos atendidos, 14 dos quais integralmente, pelas 02
concessionárias e pelas 20 cooperativas de catadores conveniadas com
a Prefeitura;
1.500.000 domicílios atendidos dentre um total de 3.574.286
(aproximadamente 42%) existentes;
20 Centrais de Triagem em operação para recebimento de materiais
recicláveis, sendo 01 delas exclusiva para recebimento de Resíduos
Eletroeletrônicos;
Uma média de 1.085 cooperados;
R$ 850,00 de média de renda mensal por cooperado;
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45 entidades cadastradas a título precário, para processamento
momentâneo do excedente das cooperativas conveniadas, com
aproximadamente 270 integrantes;
(SÃO PAULO, 2012)

A Figura 7 apresenta a relação de centrais de triagem do município, com a
catalogação das cooperativas que as operam, respectivos endereços, contatos e
datas de inauguração.

Figura 7 – Relação de centrais de triagem do município
Fonte: Divisão Técnica de Educação e Divulgação/Coleta Seletiva – AMLURB
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Na sequência, a Figura 8Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta a
evolução dos quantitativos de resíduos recicláveis coletados no Município de São
Paulo. Neste Gráfico, nota-se o incremento na quantidade de material de coleta
seletiva de 2010 a 2011, registrando 36% de aumento. Incrementos significativos
aconteceram entre os anos de 2005 a 2006 e de 2006 a 2007, 200% e 46% de
aumento, respectivamente. De maneira geral, percebe-se o crescimento da
quantidade de material da coleta seletiva quase ano a ano.

Figura 8 – Coleta Seletiva de 2003 a 2011 – Quantidade de Material (t)
Fonte: Divisão Técnica de Educação e Divulgação/Coleta Seletiva – AMLURB
A Figura 9 apresenta o Demonstrativo dos percentuais de RSD passíveis de
reciclagem para o ano de 2011.
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Figura 9 – Percentual de RSD reciclável coletado no Município de São Paulo em
2011
Fonte: SÃO PAULO, 2012
1.9 Equipamentos Públicos e Privados de RSD
Além das 20 (vinte) Centrais de Triagem já apontadas, os equipamentos
públicos do Sistema de Coleta e Limpeza Urbana do município, atualmente em
operação para RSD são:


01 (um) aterro sanitário para os RSD do agrupamento sudeste



03 (três) estações municipais de transbordo para os RSD



920 (novecentos e vinte) pontos de entrega voluntária de recicláveis, em vias
de complementação com mais 975 (novecentos e setenta e cinco) unidades.
Integram o sistema 02 (dois) aterros sanitários privados: CTR Caieiras, que

recebe resíduos provenientes dos serviços divisíveis e o CDR Pedreira, que recebe
resíduos provenientes dos serviços indivisíveis.

1.10 Estações de Transbordos de RSD
Transbordos são estações de transferência de carga de resíduos coletados
no município, implantadas em pontos estrategicamente definidos da cidade, em
função da considerável distância entre os circuitos de coleta e os aterros sanitários.
Nesses locais, após a descarga dos caminhões coletores compactadores nos pátios

53

ou fossos de recepção, os resíduos são acondicionados em carretas de conjuntos
transportadores, que os levam até determinado aterro sanitário ou de inertes, onde
têm o seu destino final ambientalmente adequado.
Os transbordos são equipamentos essenciais à logística operacional racional
dos serviços de coleta resíduos de uma cidade das proporções e dimensões de São
Paulo, porquanto sua utilização minimiza a frota coletora e reduz o tempo de
deslocamento até o local de descarga, agilizando o serviço, aumentando a eficiência
e reduzindo os custos do sistema, com o condão adicional de reduzir o impacto do
tráfego de veículos pesados em circulação.
Atualmente o Município de São Paulo dispõe de três estações municipais de
transbordo de resíduos sólidos domiciliares em diuturna operação, conforme
informações mostradas no Quadro 8.
Quadro 8 – Estações municipais de transbordo de RSD
ESTAÇÃO DE
TRANSBORDO
Início das
atividades
Endereço

TRANSBORDO VERGUEIRO

TRANSBORDO SANTO
AMARO

TRANSBORDO PONTE
PEQUENA

1978

1995

1971

Rua Breno Ferraz do Amaral,
n.º 415 B.
Telefone: 5061-8902

Administrador
a e Operadora

Região
atendida

População
atendida
Destino

EcoUrbis
Vila Mariana (parcial),
Ipiranga, Vila Prudente,
Jabaquara (parcial), Vila
Aricanduva e Vila Formosa
População estimada de
1.831.031 de habitantes.
2004-2010 Aterro São João
2010-atual Aterro CTL

Rua Miguel Yunes, n.º 480.
Telefone: 5615-1927
EcoUrbis
Cidade Ademar, Campo
Limpo, Capela do Socorro,
Jabaquara (parcial),Vila
Mariana (parcial), Santo
Amaro, M´Boi Mirim e
Parelheiros
População estimada de
3.122.126 habitantes
Aterro CTL em São Mateus

Avenida do Estado, n.º 300.
Telefone: 3331-2811
Loga – Logística Ambiental
de São Paulo
Butantã, Casa Verde,
Freguesia do Ó/Brasilândia,
Jaçanã/Tucuruvi, Lapa, Vila
Maria/Vila Guilherme,
Moóca, Penha,
Pirituba/Jaraguá e Perus
População estimada de
3.442.221 de habitantes
Aterro Sanitário CTR Caieiras
Cerca de 26
quilômetros/ida e cerca de
25 quilômetros/volta,
perfazendo um total de 51
quilômetros ida e volta.

Distância da
estação ao
aterro de
destino

Cerca de 20 quilômetros/ida, e
cerca de 22 quilômetros/volta,
perfazendo um total de 42
quilômetros ida e volta

Cerca de 66 quilômetros/ida
e iguais 66 quilômetros/volta,
perfazendo um total de 132
quilômetros ida e volta

Área ocupada

5.629 m²

8.000,00 m² e área
construída de 3.828,92 m²

19.000 m²

2.500/3.000 toneladas/dia

3.000 toneladas/dia

6.000 toneladas/dia

Média de 42.723
toneladas/mês de RSD.
Dotado de fosso de recepção
de 1.400 m³, totalmente
coberto, equipado com
sistema de neutralização de
odores por aspersão na área
interna e externa Os
caminhões coletores/
compactadores,
obrigatoriamente cadastrados

Média de 67.911
toneladas/mês de RSD.
Dotada de fosso de
recepção de 1.200 m³
coberto e equipada com
sistema malha/gaiola de
neutralização de odores,
dispondo de duas balanças
rodoviárias de 30 toneladas
localizadas na entrada da
unidade e outra de 60

Média de 130.826
toneladas/mês de RSD
Foram ampliadas e
modernizadas implantandose estrutura edificada para
operação de descarga dos
caminhões coletores/
compactadores e
transferência para os
conjuntos transportadores
de 3.500 m², totalmente

Capacidade
diária de carga
Movimento
atualmente

Informações
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ESTAÇÃO DE
TRANSBORDO

TRANSBORDO VERGUEIRO
e equipados com transponder
GPS para monitoramento e
mapeamento dos respectivos
itinerários de coleta, em tempo
real e deferido, pelo Sistema
Informatizado de Fiscalização
dos Serviços de Coleta de
Resíduos - FISCOR do Centro
de Controle Operacional de
AMLURB, são pesados a cada
viagem nas balanças
rodoviárias eletrônicas de 30
toneladas, na entrada e saída
do transbordo para controle e
registro dos quantitativos pelo
Sistema Informatizado
Integrado de Coleta de
Resíduos – SISCOR, de
AMLURB.
Os RSD recebidos são
transportados ao aterro CTL
por uma frota de 16 conjuntos
transportadores (cavalo
mecânico e carreta) em
operação diuturna O
carregamento das carretas é
feito através de pólipo de
carga (garra) e, após o
carregamento, as mesmas são
enlonadas, sendo o semireboque pesado na balança
rodoviária eletrônica de 60
toneladas, na saída da
unidade, para que possa
seguir para o aterro sanitário.

TRANSBORDO SANTO
AMARO
toneladas localizada no pátio
superior.
A respectiva frota de
caminhões coletores/
compactadores e os 29
conjuntos transportadores:
cavalo mecânico e carreta
de grande porte, com
capacidade de 55 m³, que
operam junto à Unidade de
Transferência para o Aterro
Sanitário, todos equipados
com transponder GPS, são
também cadastrados e
monitorados em seus
itinerários e quantitativos
pelo FISCOR e SISCOR de
AMLURB

TRANSBORDO PONTE
PEQUENA
coberta, em ambiente
confinado com pressão
negativa e sistema de
exaustão e filtragem por
carvão ativado de material
particulado e odores,
dotado de fosso de
recepção de concreto
revestido em aço, com
2.500 m³ de volume, bem
como procedendo ao
reasfaltamento, com subbase em concreto, de toda
a área externa, à reforma
das instalações
administrativas, à
implantação de duas novas
balanças rodoviárias: uma
de 60 e outra de 80
toneladas e a um novo
paisagismo local

Fonte: SÃO PAULO, 2012
A quantidade média de resíduos movimentados nas três estações municipais
de transbordo de RSD operadas pelas concessionárias dos serviços divisíveis de
limpeza urbana é da ordem de 9.270 mil toneladas por dia.
A Figura 10 apresenta, para visualização, mapa indicativo da localização
geográfica das Estações Municipais de Transbordo de RSD no município.
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Figura 10 – Localização geográfica das Estações Municipais de Transbordo de RSD
(sem escala)
Fonte: SÃO PAULO, 2012

1.11 Tratamento dos RSD no Município de São Paulo
Conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as
características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos,
podendo promover a sua descaracterização, visando à minimização do risco à
saúde pública, a preservação da qualidade do meio ambiente, a segurança e a
saúde do trabalhador.
A média diária dos resíduos sólidos coletados no âmbito do sistema de
limpeza urbana do município até dezembro de 2011 apontou um total geral de
18.346

toneladas/dia,

discriminadas:

composto

de

quantidades

individualizadas

assim

56








Domiciliar – 9.690,56 toneladas;
Seletiva – 193,00 toneladas;
Inertes – 4.696,89 toneladas;
Varrição – 248,85 toneladas;
Saúde – 90,31 toneladas;
Diversos – 3.426,54 toneladas.
Um avanço na gestão de resíduos sólidos no Município de São Paulo foi a

implantação de sistemas de captação e recuperação de gás metano nos
desativados aterros públicos Bandeirantes e São João, para geração de energia
elétrica e consequente venda dos créditos de carbono.
Essas iniciativas vêm ao encontro de medidas de redução dos impactos do
aquecimento global e do efeito estufa na cidade. Segundo o inventário de emissões
de gases de efeito estufa do município de São Paulo, em 2005, a disposição final de
resíduos sólidos contribuiu com 23,5% das emissões de dióxido de carbono e
metano decorrentes de atividades socioeconômicas da cidade.

1.12 Tratamento ou descarte dos RSD
No Município de São Paulo os RSD que forem coletados pela Prefeitura
podem ter dois caminhos: triagem, prensagem e comercialização dos recicláveis,
coletados porta a porta e via pontos de entrega voluntária, a cargo de cooperativas
conveniadas, com os rejeitos destinados a aterros sanitários pelas concessionárias;
e, disposição final e controle ambiental dos não recicláveis e recicláveis não
segregados em aterros sanitários, a cargo das concessionárias. Não há, no
município, lixões a céu aberto, aterros controlados, incineradores e nem as usinas
de compostagem do passado.
Os dois primeiros modernos aterros públicos sanitários do Município de São
Paulo: o “Bandeirantes”, situado no distrito de Perus e inaugurado em setembro de
1979, e o “São João”, situado no distrito de Sapopemba e instalado em dezembro de
1992, ambos dotados de manta em PEAD, controle de efluentes e monitoramento
geotécnico e de gases, foram desativados por esgotamento da capacidade,
respectivamente, em março de 2007 e em outubro de 2009, inexistindo até o
momento qualquer registro de contaminação nos respectivos entornos.
Os três incineradores para os resíduos domiciliares e de saúde: Pinheiros,
Ponte Pequena e Vergueiro, existentes antes da divisão legal dos serviços de
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limpeza urbana em divisíveis e indivisíveis, foram respectivamente desativados em
1989, 1997 e 2002.
Por sua vez as duas antigas usinas de compostagem: Vila Leopoldina e São
Mateus foram desativadas no ano de 2004, em função da resistência do mercado
consumidor à baixa qualidade do composto orgânico então produzido, fazendo com
que o estoque gerasse incômodos à vizinhança devido ao odor.
Segundo dados da AMLURB (SÃO PAULO, 2012), uma média de 9.883
toneladas de RSD são coletados diariamente para tratamento e disposição final,
perfazendo: 193 toneladas/dia de recicláveis destinadas às Centrais de Triagem e
destas para a indústria recicladora; 4.590 toneladas/dia ao Aterro Sanitário CTR
Caieiras e 5.100 toneladas/dia ao Aterro Sanitário CTL.
As condições das instalações de tratamento e/ou destinação final de resíduos
sólidos domiciliares dos referidos aterros, consoante Índice de Qualidade de Aterro
de Resíduos - IQR estabelecidos pela CETESB, foram enquadrados no ano de
2011, na faixa A - Condição Adequada, respectivamente sob as notas 9,4 e 9,6 na
escala possível de 0 a 10.
1.13 Recuperação de Resíduos Recicláveis e Reutilizáveis
O processo de reciclagem no Município obedece duas formas de coleta
distintas. A coleta diferenciada, realizada porta a porta pela própria concessionária
gestora dos serviços divisíveis de coleta domiciliar e hospitalar, e a coleta solidária,
prestada porta à porta pelas cooperativas de catadores conveniadas com a
Prefeitura.
A coleta seletiva também é processada por entrega voluntária dos resíduos
recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária – PEV, que consiste em contêineres
plásticos de 2.500 litros, instalados em locais de afluência habitual da população,
facilmente identificáveis e explicativos quanto à correta separação dos resíduos
recebíveis, da seguinte forma:





Plásticos;
Vidros;
Metais;
Papéis.

Os materiais mais comuns encontrados em meio aos resíduos sólidos
urbanos passíveis de reciclagem são apresentados no Quadro 9.
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Quadro 9 – Materiais mais comuns como RSD passíveis de reciclagem
TIPO

Plásticos

Alumínio
Metais ferrosos
Papel e papelão
Vidro
Materiais não
recicláveis

Papéis plastificados,
metalizados ou
parafinados
(embalagens de
biscoito, por exemplo)

MATERIAIS
Garrafas, embalagens de produtos de limpeza; Potes de cremes, xampus;
Tubos e canos;
Brinquedos;
Sacos, sacolas e saquinhos de leite;
Isopor
Latinhas de cerveja e refrigerante;
Esquadrias e molduras de quadros;
Molas, latas e artefatos metálicos.
Jornais, revistas, impressos em geral;
Papel de fax;
Embalagens longa-vida.
Frascos, garrafas;
Vidros de conserva.
Cerâmicas;
Vidros pirex e similares;
Acrílico;
Lâmpadas fluorescentes;
Papéis carbono, sanitários, molhados ou sujos de gordura; 
Fotografias; 
Espelhos; 
Pilhas e baterias de celular (estes devem ser devolvidos ao fabricante); 
Fitas e etiquetas adesivas.

Fonte: São Paulo, 2012
Atualmente o programa de coleta seletiva conta com um total de 4.323
contêineres disponibilizados para a população sendo: 2.876 contêineres de 1.000
litros disponibilizados para condomínios residenciais e outros 947, de mesma
capacidade, instalados em escolas, outros órgãos públicos e Ecopontos. Estão
disponibilizados também em locais públicos 345 contêineres de 2.500 litros - PEV
pelas concessionárias dos serviços divisíveis, além de 575 unidades de mesma
capacidade já instalados, dentre os 1.500 a cargo das prestadoras dos serviços
indivisíveis.
A separação do material reciclável por tipo é feita nas Centrais de Triagem
operadas por cooperativas de catadores, por catação manual em esteiras mecânicas
transportadoras. O trabalho por elas realizado consiste, além da separação, na
prensagem e armazenamento dos resíduos sólidos para comercialização futura e
direta pela própria cooperativa recicladora. Há 20 Centrais de Triagem, com um
efetivo de 1.085 colaboradores.
As cooperativas são conveniadas com a Prefeitura e hoje respondem, ao
todo, pelo processamento de 55 mil toneladas/ano de resíduos sólidos para
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reciclagem e reutilização, incluídas as entidades autorizadas à título precário para
recebimentos dos excedentes.

1.14 Atividades ECOURBIS e LOGA
Atualmente,

os

resíduos

sólidos

domiciliares

-

RSD

coletados

no

Agrupamento Sudeste são adequadamente dispostos no aterro Municipal CTL Central de Tratamento Leste; ao passo que os do Agrupamento Noroeste são
destinados ao aterro sanitário privado CTR - Centro de Tratamento de Resíduos, no
aguardo da conclusão do processo de implantação de novo aterro municipal do
agrupamento.
Assim a concessionária ECOURBIS realiza a coleta da região Sudeste e
administra os aterros municipais CTL e os desativados São João e Santo Amaro,
além de operar as Estações Municipais de Transbordo Vergueiro e Santo Amaro
(Figura 11), atendendo a área de 18 Subprefeituras: Aricanduva/Formosa, Campo
Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar,Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo,
Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, M’Boi Mirim, Parelheiros,
Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Vila Mariana e Vila Prudente.

COLETA NORMAL
Domicílios
Agrupamento Sudeste
18 Subprefeituras
4.487.000 habitantes
2.081.000 domicílios

Estação Municipal de
Transbordo Vergueiro

ECOURBIS

Estação Municipal de
Transbordo Santo Amaro

Aterro Municipal CTL – Central
de Tratamento Leste

Aterro Municipal São João
(desativado)

Aterro Municipal Santo Amaro
(desativado)

Figura 11 – Atividades da ECOURBIS referentes à Coleta Normal de Resíduos
Sólidos domiciliares
Fonte: elaborado pela autora
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A

concessionária

LOGA

administra

o

desativado

aterro

sanitário

Bandeirantes, em Perus, executa a manutenção do aterro desativado de Vila
Albertina e opera a Estação Municipal de Transbordo Ponte Pequena, atendendo a
área de 13 (treze) Subprefeituras: Butantã, Casa Verde, Freguesia do Ó,
Jaçanã/Tremembé, Lapa, Mooca, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba/Jaraguá,
Santana/Tucuruvi, Vila Maria/Vila Guilherme e Sé (Figura 12).

COLETA NORMAL
Domicílios
Agrupamento Noroeste
13 Subprefeituras
6.765.000 habitantes
1.495.000 domicílios

LOGA

Estação Municipal de
Transbordo Ponte Pequena
(Operação)
Aterro Bandeirantes
(administração)

Aterro de Vila Albertina
(manutenção)

Aterro Sanitário CTR Caieiras –
Centro de Tratamento de
Resíduos Caieiras

Figura 12 – Atividades da LOGA referentes à Coleta Normal de RSD
Fonte: elaborado pela autora
1.15 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Município de São
Paulo
Segundo a Lei Federal Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
(BRASIL, 2010) os estados e as cidades brasileiras tinham como prazo o dia 2 de
agosto de 2012 para se adequarem, ou seja, entre vários itens, criarem seus planos
estaduais e municipais de gestão de Resíduos Sólidos.
No dia 31 de Julho de 2012, o então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab
aprovou o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São
Paulo.
O Plano foi aprovado próximo à data limite prevista na Lei Federal 12.305
(BRASIL, 2010), que afirma que a elaboração do Plano de Resíduos Sólidos é
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condição para estados e municípios terem acesso a recursos federais destinados a
empreendimentos e serviços relacionados è gestão de resíduos sólidos.
Segundo consulta ao PMGRSI do Município de São Paulo, o Plano
apresentado está integrado à PNMA, articulado com a Política Federal de
Saneamento Básico e em consonância com as normas estaduais e o Plano
Municipal de Saneamento Básico, instituído no Município de São Paulo por força do
art. 13 da Lei nº 14.934 de 18 de junho de 2009.
Além disso, consta no Plano que foi elaborado atendendo ao disposto nos
artigos 71 e 72 da Lei Municipal nº 13.430/2002, que cuida do Plano Diretor
Estratégico no Município de São Paulo, e à Lei nº 13.478/2002, que dispõe sobre a
organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo,
principalmente, com o subsídio técnico e conclusivo firmado pela Comissão Especial
de Resíduos Sólidos do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - CADES, aprovado em 18 de abril de 2012, pela Resolução nº
148/CADES/2012.
Em relação aos resíduos sólidos domiciliares secos, o PMGRSI, aponta que
esses representam uma parcela significativa dentre os resíduos domiciliares gerados
na Cidade, constatando-se, no contexto da responsabilidade compartilhada, da
logística reversa e das novas metas estabelecidas no PNRS, a necessidade de se
executar novas ações de planejamento e monitoramento para a consecução de um
novo patamar de coleta diferenciada para estes resíduos no Município de São Paulo.
Do mesmo modo, seguirão as propostas para o cuidado dos resíduos sólidos
domiciliares úmidos e rejeitos, que hoje representam cerca de 80% da geração de
resíduos

domiciliares,

de

modo

que

estão

sendo

planejadas

ações

e

monitoramentos para a execução de uma coleta diferenciada também para estes
resíduos.
No escopo do esforço integrado para a ampliação das ações de coleta
seletiva, foi autorizada a antecipação de marcos contratuais da concessão para a
implantação inicial de cinco centrais de triagem.
Muito embora a Administração Municipal pretenda implantar uma central de
triagem de coleta seletiva em cada uma das 31 Subprefeituras, a escassez de áreas
públicas que atendam ao enquadramento desta atividade, ou ainda regiões
densamente urbanizadas, podem se traduzir em um impeditivo para este objetivo.
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A Prefeitura prevê ainda com uma central de comercialização com vistas a
agregar mais valor aos volumes processados pelas cooperativas, funcionando
também como estoque regulador no caso de oscilações sazonais de preço de
mercado.
Assim, para garantir a efetividade do programa municipal de Coleta Seletiva,
em atendimento pleno aos 96 distritos da cidade, propõe-se a Prefeitura a dar uma
solução à destinação dos resíduos recicláveis gerados nos domicílios paulistanos do
Agrupamento Sudeste e Noroeste, pelas cooperativas conveniadas com a PMSP
nas respectivas regiões.
Com tal readequação o município estruturará melhor a capacidade de
recepção, triagem e estocagem dos recicláveis coletados em ambos os
agrupamentos, permitindo-se ampliar progressiva e proporcionalmente, em três
anos, os itinerários de coleta domiciliar diferenciada ou seletiva para os 96 distritos,
de modo a contemplar todas as vias da cidade com o programa de forma a alcançar
a universalização do programa de coleta seletiva.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Tendo como ponto de partida o Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos da Cidade de São Paulo, foram elaboradas as Rotas dos resíduos sólidos
domiciliares secos desde a geração nos consumidores até o destino final ou
tratamento e posterior reaproveitamento. A Figura 13 apresenta as rotas
identificadas para o Município de São Paulo, de acordo com os descrito no Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo.

Coleta normal

Estação de Transbordo
Vergueiro
Estação de Transbordo
Santo Amaro

Domicílios
Agrupamento
Sudeste

Coleta porta à porta
diferenciada
(Ecourbis) e
solidária
(cooperativas)

Aterro Sanitário
Municipal CTL –
Central de
Tratamento de
Resíduos Leste

Centrais de Triagem (Cooperativas e
associações) conveniadas com a Prefeitura
Centrais de Triagem organizações não
conveniadas com a Prefeitura

(18 Subprefeituras)

PEVs
Coleta diferenciada porta à
porta por catadores avulsos

PEVs - Privados

Coleta normal

Domicílios
agrupamento
Noroeste

Iniciativas não articuladas com o sistema público de
coleta seletiva

Sucateiros/
intermediários
Cooperativas e
associações parceiras

Estação de Transbordo
Ponte Pequena

Coleta porta à porta
diferenciada (Loga) e
solidária
(cooperativas)

Aterro Sanitário
Privado CTR
Centro de
Tratamento de
Resíduos Caieras

Sucateiros/
intermediários
Indústria
Recicladora
Indústrias

Centrais de Triagem (Cooperativas e
associações) conveniadas com a Prefeitura
Centrais de Triagem organizações não
conveniadas com a Prefeitura

(13 subprefeituras)

PEVs
Coleta diferenciada porta à
porta por catadores avulsos

PEVs - Privados

Iniciativas não articuladas com o sistema público de
coleta seletiva
Sucateiros/
intermediários
Cooperativas e
associações parceiras

Comércio

Figura 13 – Rotas dos resíduos sólidos domiciliares secos
Fonte: elaborado pela autora
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Os resíduos domiciliares secos podem seguir várias rotas, dependendo da
origem, conforme segue:


Resíduos sólidos domiciliares coletados no Agrupamento Sudeste:
o coleta normal realizada pela Ecourbis, sendo encaminhados ou à
Estação de Transbordo Vergueiro ou à Estação de Transbordo Santo
Amaro e, posteriormente, encaminhados ao Aterro Sanitário Municipal
CTL – Central de Tratamento de Resíduos Leste;
o coleta porta à porta diferenciada realizada pela Ecourbis ou pelas
cooperativas conveniadas com a Prefeitura do Município de São Paulo,
sendo,

em

seguida,

encaminhados

às

Centrais

de

Triagem

conveniadas com a prefeitura ou não, a depender da quantidade
coletada;
o entregues nos PEV, são coletados e encaminhados às Centrais de
Triagem;
o coleta diferenciada porta à porta realizada por catadores avulsos que ,
geralmente coletam material com alto valor de comercialização ou já
em acordo com sucateiros e intermediários;
o entregues nos PEV provados, localizados em áreas privadas e
administrados pela iniciativa privada, são coletados e encaminhados às
cooperativas e associações parceiras desses programas.


Resíduos Sólidos coletados no Agrupamento Noroeste:
o coleta normal realizada pela Loga, sendo encaminhados à Estação de
Transbordo Ponte Pequena e, posteriormente, encaminhados ao
Aterro Sanitário Privado Centro de Tratamento de Resíduos Caieras CTR;
o coleta porta à porta diferenciada realizada pela Loga ou pelas
cooperativas conveniadas com a Prefeitura do Município de São Paulo,
sendo,

em

seguida,

encaminhados

às

Centrais

de

Triagem

conveniadas com a prefeitura ou não, a depender da quantidade
coletada;
o entregues nos PEV, são coletados e encaminhados às Centrais de
Triagem;
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o coleta diferenciada porta à porta realizada por catadores avulsos que ,
geralmente coletam material com alto valor de comercialização ou já
em acordo com sucateiros e intermediários;
o entregues nos PEV provados, localizados em áreas privadas e
administrados pela iniciativa privada, são coletados e encaminhados às
cooperativas e associações parceiras desses programas.

Para este trabalho, optou-se por estudar duas rotas específicas possíveis
para resíduos domiciliares secos:


Rota 1: coleta normal realizada pela Ecourbis ou Loga, sendo encaminhados
ou à Estação de Transbordo Vergueiro, Estação de Transbordo Santo Amaro
ou Ponte Pequena e, posteriormente, encaminhados ao Aterro Sanitário
Municipal CTL – Central de Tratamento de Resíduos Leste ou Aterro Sanitário
Privado Centro de Tratamento de Resíduos Caieras - CTR;



Rota 2: coleta porta à porta diferenciada realizada pelas cooperativas
conveniadas com a Prefeitura do Município de São Paulo, sendo, em seguida,
encaminhados às Centrais de Triagem conveniadas com a prefeitura.

Trata-se do objetivo de identificar os custos evitados pelo processo da
reciclagem, ou seja, os custos em que se incorre caso os resíduos secos não sejam
reaproveitados. Isto implica considerar o custo da reciclagem como custo alternativo
em relação à disposição final usual, ou seja, a questão torna-se saber não só quanto
a reciclagem custa, mas quanto ela custa a mais (ou a menos) que a não
reciclagem.
O cenário que considera o destino dos resíduos sólidos domiciliares secos
como os aterros sanitários representa uma situação que ainda acontece
frequentemente, mas segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos deve deixar
de ocorrer nos próximos anos.
A Figura 14 apresenta em destaque, em vermelho, as rotas descritas
anteriormente e que foram consideradas para este estudo.
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Coleta normal (Ecourbis)

Estação de Transbordo
Vergueiro
Estação de Transbordo
Santo Amaro

Domicílios
Agrupamento
Sudeste

Coleta porta à porta
diferenciada
(Ecourbis) e
solidária
(cooperativas)

Aterro Sanitário
Municipal CTL –
Central de
Tratamento de
Resíduos Leste

Centrais de Triagem (Cooperativas e
associações) conveniadas com a Prefeitura
Centrais de Triagem organizações não
conveniadas com a Prefeitura

(18 Subprefeituras)

PEVs
Coleta diferenciada porta à
porta por catadores avulsos

PEVs - Privados

Coleta normal (Loga)

Domicílios
agrupamento
Noroeste

Iniciativas não articuladas com o sistema público de
coleta seletiva

Sucateiros/
intermediários
Cooperativas e
associações parceiras

Estação de Transbordo
Ponte Pequena

Coleta porta à porta
diferenciada (Loga) e
solidária
(cooperativas)

Aterro Sanitário
Privado CTR
Centro de
Tratamento de
Resíduos Caieras

Sucateiros/
intermediários
Indústria
Recicladora
Indústrias

Centrais de Triagem (Cooperativas e
associações) conveniadas com a Prefeitura
Centrais de Triagem organizações não
conveniadas com a Prefeitura

(13 subprefeituras)

PEVs
Coleta diferenciada porta à
porta por catadores avulsos

PEVs - Privados

Iniciativas não articuladas com o sistema público de
coleta seletiva
Sucateiros/
intermediários
Cooperativas e
associações parceiras

Comércio

Figura 14 – Rotas dos resíduos sólidos domiciliares secos estudados
Fonte: elaborado pela autora
Assim, conforme apresentado nos objetivos deste trabalho, serão duas as
rotas a serem estudadas para os resíduos sólidos urbanos secos, considerados
como recicláveis (Figura 14):


A Rota 1 inicia-se na etapa de geração nos domicílios e termina no Aterro
Sanitário. Nesse caso, adotou-se a premissa de que os resíduos eram
resíduos domiciliares secos, mas não foram segregados da forma adequada
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no local de geração, sendo dispostos em aterros sanitários. Assim, esses
resíduos foram submetidos à disposição final com os resíduos úmidos, sendo
coletados juntamente a esses pela coleta convencional e passando pelas
mesmas etapas até a disposição no aterro sanitário.


A Rota 2, assim como a rota 1, inicia-se na etapa de geração nos domicílios,
mas não termina de forma definitiva, pois os resíduos sólidos domiciliares
secos retornam novamente ao ciclo pela venda dos materiais separados nas
Centrais de reciclagem aos sucateiros e aos intermediários, ou à indústria
recicladora. A partir desse ponto, considera-se que a responsabilidade e os
custos da reciclagem não são atribuídos diretamente ao poder público,
apresentando-se submetidos em menor grau ao seu controle. Ademais, para
esta rota, serão considerados somente os resíduos domiciliares secos
recolhidos pela coleta diferenciada porta a porta realizada pela Ecourbis e
pela Loga.

Como o objetivo principal deste trabalho é a identificação dos custos
associados do encaminhamento dos resíduos domiciliares secos ao Aterro Sanitário
e do encaminhamento às Centrais de Triagem para posterior comercialização e
reinserção na cadeia produtiva, buscou-se encontrar informações financeiras a
respeito dessas rotas.
Primeiramente, tentou-se contato direto com as Cooperativas conveniadas à
Prefeitura do Município de São Paulo. Os dados de contato das cooperativas estão
disponibilizados no endereço eletrônico da Prefeitura e no Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo. Apesar da tentativa de
contato telefônico com todas as cooperativas, apenas em 5 delas foi possível
conversar com algum cooperado, sem no entanto, ser possível a obtenção de
dados. Nota-se que, nas cooperativas em que o contato foi possível, as informações
a respeito de quantitativos e custos não são de fácil acesso.
Assim, a segunda etapa dos trabalhos incluiu contato direto com a Amlurb. A
funcionária que atendeu ao telefone informou que a procura por informações a
respeito de resíduos sólidos domiciliares é intensa, mas que devida à equipe
reduzida, não é possível atender a todas às solicitações. A recomendação recebida
é de que devem ser utilizadas preferencialmente as informações disponibilizadas
nos planos de gestão e no site eletrônico da Prefeitura. Ademais, informações de
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custo, embora devessem ser públicas por lei, não tem fornecimento e acesso rápido
e fácil.
Segundo orientações da Amlurb, as informações sobre contratos, custos e
convênios relacionados a resíduos sólidos domiciliares podem ser obtidos no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo, onde são divulgadas as licitações, os extratos de
contratos e de convênios da Amlurb.
Realizou-se, então, uma pesquisa nos Diários Oficiais da União da Cidade de
São Paulo no site http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/, procurando pelas
seguintes palavras-chave:


Centrais de Triagem



Cooperativa



Coleta Seletiva



Loga



Ecourbis

As publicações encontradas nessa busca foram triadas e selecionadas de
forma que atendessem ao objetivo do trabalho, fornecendo informações oficiais
relacionadas a custos das duas rotas em estudo.
O Apêndice I apresenta a lista das edições do Diário Oficial da União
consultados e utilizados, com informações a respeito das publicações, como data e
página.
A seguir, estão listadas algumas observações sobre a pesquisa realizada nas
edições do Diário Oficial da União, em versão Portable Document Format - pdf, por
meio de busca no site da Imprensa Oficial:


Às vezes, ocorrem erros nas publicações do Diário Oficial da União. Erro na
escrita da publicação, podendo envolver minutas de contrato e de convênio, o
que dificulta a busca e a identificação total da informação, incluindo custos;



Alguns contratos e convênios podem ser cancelados após a publicação.
Esses casos costumam ser publicados no Diário Oficial, mas podem ter ficado
à margem da busca por palavras chaves devido ao texto das publicações;



Nota-se que, de uns anos para cá, houve melhora na qualidade e na
frequência das publicações, sendo que quanto mais recente o ano, as
informações são encontradas em maior quantidade e melhor qualidade. Isso
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se deve às leis de transparência e ao aumento da cobrança e fiscalização por
parte da população e da sociedade de uma forma geral. Assim, o ano
escolhido para o estudo foi 2012, devido à quantidade de informação
encontrada no Diário Oficial da União;


Muitas empresas contratadas para serviços relacionados a resíduos sólidos
domiciliares, inclusive que contribuem de alguma forma para as rotas em
estudo, são multadas pela prefeitura por descumprimento de cláusulas
contratuais. Os valores envolvidos nessas multas e penalizações não foram
considerados no levantamento realizado.



Muitas vezes, mesmo tendo conhecimento sobre a existência de um custo,
esse não foi identificado no Diário Oficial nas buscas realizadas, talvez por
falha na pesquisa, pela inexistência das palavras chave nos textos ou pela
inexistência da publicação. Nesses casos, tendo como base outros anos da
pesquisa, esses valores foram estimados ou adotados tendo como fonte
dados de outros anos;



Custos não publicados no Diário Oficial União, que não foram encontrados no
método de busca utilizado e que não se sabia a existência, não foram
considerados.



Sempre que os custos na pesquisa foram identificados como de “implantação
de novas centrais de triagem”, eles foram desconsiderados, pois o objetivo
era comparar apenas os custos correntes da utilização das rotas e não de sua
instalação, desativação ou passivos futuros.



Devido a grande dificuldade em distinguir custos de manutenção das Centrais
de Triagem pagos pela Prefeitura do Município de São Paulo dos custos de
implantação de novas Centrais de Triagem, os custos de manutenção
apresentados para essas Centrais podem ter sido subdimensionados.

O Programa de Coleta Seletiva da Prefeitura de São Paulo conta atualmente
com 21 Centrais de Triagem, uma delas específica para Resíduos Eletrônicos, que
possibilitam a geração de renda, emprego e inclusão social para cerca de 1.200
pessoas, que estavam à margem da sociedade. A importância do programa não se
restringe ao seu caráter social, afinal de contas, a preocupação ambiental
acompanha as diretrizes que norteiam a coleta seletiva.
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Atualmente dos 96 distritos existentes no Município de São Paulo, 75 são
contemplados pela Coleta de Materiais Recicláveis realizada pelas Centrais e pelas
Concessionárias, ficando a sua coordenação sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Serviços, por intermédio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana –
AMLURB, estabelecendo normas e procedimentos para sua implementação,
gerenciamento, fiscalização e controle.
Das 21 Centrais de Triagem de Resíduos Sólidos Domiciliares, parte estão
instaladas em galpões próprios municipais, algumas em áreas cedidas por
intermédio de COHAB e CDHU e a maior parte está instalada em locais alugados.
No que tange à análise econômica, o intuito do trabalho é o de levantar
quantitativamente os custos referentes às duas rotas descritas anteriormente.
Abaixo, os custos previstos para a Rota 1:


Custo da coleta convencional;



Custo das Estações de Transbordo (custos operacionais e administrativos, de
manutenção, salários, aluguel, despesas de água, luz, etc.);



Custo do transporte; e



Custo de disposição no aterro sanitário.

No caso da Rota 1, os resíduos sólidos domiciliares secos da coleta
convencional são encaminhados ao aterro sanitário como se fossem resíduos
úmidos e passam pelas mesmas etapas até a disposição final. Assim, em termos de
custos, desde a sua coleta até a disposição final em aterros sanitários, o custo é o
mesmo para ambos os tipos de resíduos.
Constatou-se, no entanto, que os custos da coleta normal e da disposição em
aterros sanitários dos resíduos sólidos domiciliares estão inseridos em dois contratos
de concessão firmados em 2004 e com duração de 20 anos, que incluem, além dos
serviços divisíveis de coleta, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos
domiciliares, a coleta e destino final de resíduos de saúde. Essa característica
dificulta a identificação dos custos incorridos dos serviços divisíveis, no caso, da
coleta, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares.
Mesmo assim, foram levantados os custos referentes aos contratos da PMSP
com a Loga e a Ecourbis, empresas responsáveis pelos resíduos sólidos dos
serviços divisíveis e pelos resíduos da saúde.
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A Tabela 1 apresenta os custos encontrados no Diário Oficial da União para o
ano de 2012.
Tabela 1 – Custos da Rota 1 (2012)
Mês
jan
fev
mar
abr
maio
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
TOTAL (2012)

Ecourbis
R$ 28.160.273,74
R$ 28.160.273,74
R$ 28.160.273,74
R$ 28.160.273,74
R$ 28.160.273,74
R$ 28.160.273,74
R$ 28.160.273,74
R$ 28.160.273,74
R$ 28.160.273,74
R$ 29.330.706,52
R$ 30.110.997,08
R$ 36.494.528,46
R$ 349.378.695,72

Loga
R$ 26.859.214,80
R$ 26.859.214,80
R$ 26.859.214,80
R$ 26.859.214,80
R$ 26.859.214,80
R$ 26.859.214,80
R$ 26.859.214,80
R$ 26.859.214,80
R$ 26.859.214,80
R$ 26.859.214,80
R$ 29.721.562,48
R$ 26.299.031,16
R$ 324.612.741,64

Total por mês
R$ 55.019.488,54
R$ 55.019.488,54
R$ 55.019.488,54
R$ 55.019.488,54
R$ 55.019.488,54
R$ 55.019.488,54
R$ 55.019.488,54
R$ 55.019.488,54
R$ 55.019.488,54
R$ 56.189.921,32
R$ 59.832.559,56
R$ 62.793.559,62
R$ 673.991.437,36

Fonte: elaborado pela autora

A Tabela 2 apresenta a quantidade de Resíduos Sólidos Domiciliares
coletados pelas duas concessionárias, Loga e Ecourbis no ano de 2012, segundo
dados do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo,
em edição revisada em abril de 2014.
Tabela 2 – Quantidade de RSD coletado em 2012 no Município de São Paulo

Agrupamento noroeste (t)
Agrupamento sudeste (t)
Total RSD 2012 (t)

Quantidade RSD
coletada (t)
1.722.661,00
2.132.849,79
3.855.510,79

Fonte: elaborado pela autora com dados do Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos da Cidade de São Paulo de 2014
Assim, dividindo-se os custos encontrados para 2012 com a quantidade de
RSD coletado no mesmo ano, temos que a Coleta Normal de Resíduos Sólidos
custa ao município de São Paulo cerca de R$ 174,81/t de RSD coletado. Os valores
encontrados no Diário Oficial da União dizem respeito aos serviços totais prestados
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por essas concessionárias. Como o contrato firmado com essas concessionárias
não estava disponível para consulta, não é possível saber como são cobrados os
serviços de RSD e de RSS. Sabe-se apenas que, em 2012 foram coletados pelas
concessionárias, cerca de 37.000 toneladas de RSS. Além disso, esses resíduos,
embora em menor quantidade que os RSD, possuem transporte, tratamento e
disposição final mais caros economicamente e tecnicamente mais complexos.
Assim, o valor de R$ 174,81/t de RSD coletado indica quantos reais são
gastos para dispor em aterros sanitários cada tonelada de resíduo domiciliar seco
que não foi separado adequadamente, bem como representa o custo de qualquer
resíduo domiciliar coletado pelas concessionárias, incluindo os orgânicos. Esse valor
deve ser ainda menor se considerarmos que, conforme afirmado anteriormente,
neste custo estão diluídos custos do gerenciamento dos resíduos da saúde e custos
relacionados à coleta e ao transporte de resíduos sólidos domiciliares secos,
serviços realizados em parte pela Ecourbis e pela Loga.
Os custos considerados na Rota 2, são:


Custo da coleta seletiva diferenciada porta a porta;



Custo transporte dos materiais; e



Custo das Centrais de Triagem (custos operacionais e administrativos);

A Tabela 3 apresenta um resumo dos custos encontrados para a Rota 2,
segundo levantamento realizado no Diário Oficial da União.
Tabela 3 – Custos da Rota 2
2010
TOTAL

custo (R$/mês)
459.815,89

custo (R$/ano)
4.971.623,74

2011
custo (R$/mês)
509.868,17

custo (R$/ano)
6.118.418,04

2012
custo (R$/mês)
1.996.004,78

custo (R$/ano)
23.952.057,36

2013
custo (R$/mês)
1.469.996,80

custo (R$/ano)
17.639.961,63

Fonte: elaborado pela autora

Embora tenha se levantado dados de custo dos anos de 2010 a 2013, optouse por considerar apenas os dados de ano de 2012, devido à melhor qualidade e à
maior quantidade de informações encontradas, não apenas para os custos
relacionados à Rota 2, mas também à Rota 1.
Detalhes dos custos referentes à Rota 2 podem ser encontrados nos quadros
e tabelas adiante.
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Os valores em vermelho são os valores estimados, pois apesar do
conhecimento de sua existência, não foram encontrados valores publicados no
Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Esse valor foi obtido adotando-se o valor de
outros anos e sempre que o contrato de compra ou serviço não se aplicava a um
determinado ano, o campo da tabela foi preenchido com um traço “-“. Os campos em
que a informação provavelmente existe, mas não foi encontrada, foi preenchida com
“...”.

Os

valores

mensais

apontados

não

necessariamente

foram

pagos

mensalmente. Em alguns casos, para obtenção de valor R$/mês, foi considerado o
valor de uma compra ou serviço realizado para um determinado ano dividindo-se por
12, número de meses de um ano.
O Quadro 10 apresenta os processos e contratos da PMSP relacionados a
alugueis de galpões para funcionamento das centrais de triagem municipais. Na
Tabela 4 são apresentados os custos relacionados a esses processos e contratos de
alugueis.
Quadro 10 – Rota 2: Processos e contratos de alugueis de galpões identificados
entre 2010 a 2013
Processo

Contrato

Locador

Descrição

01/SES/09

EPOF –
Empreendimentos
e Participações
Imobiliárias Ltda.

Contrato de locação de imóvel, situado à
Rua Doutor Sérgio Meira, nº 268/280, nesta
Capital, firmado para utilização da Central de
Triagem de Resíduos Sólidos da região da
Barra Funda, por mais 12 meses

...

Mário Baptista e
Maria Miranda
Gonçalves
Baptista

Contrato de locação de imóvel, situado à
Rua Cembira, n. 1.100 – Vila Curuçá – São
Miguel Paulista, para a implantação da
Central de Triagem de Resíduos da região
do Itaim Paulista

...

Fernando Carcino
Jardim e Clarisse
Azar Jardim

Contrato de locação de imóvel, situado à
Avenida João Paulo da Silva, nº 48, nesta
Capital, destinado à Central de Triagem de
Resíduos Sólidos da Capela do
Socorro/Interlagos

2009-0.056.474-8

03/SES/09

Antônio Rodrigues
da Cunha e
Cliomar Medeiros
Fernandes
Gonçalves

Prorrogação do prazo de vigência – Contrato
de locação de imóvel, situado à Rua Froben
99, Vila Leopoldina, onde se encontra
instalada a Central de Triagem Pirituba

2009-0.010.211-6

02/SES/09

Vitorio Paschoal
Soldano e Adla
Haddad Soldano

Contrato de locação de imóvel, situado à
Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 325,
Pirituba

2008-0.188.779-4

2003-0.284.753-3

2003-0.176.117-1
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Processo

2003-0.177.869-4

2012-0.271.432-0

2003-0.300.471-8

2008-0.294.242-0

2008-0.294.242-0

2011-0.277.987-0

2010-0.190.839-9

Contrato

...

Locador

Descrição

Contrato de locação do imóvel situado na
Rua Lagoa de Dentro, nº 170, Vila Silvia,
Sidney de Almeida
destinado à Central de Triagem de Resíduos
Sólidos da Região da Penha

São Paulo
Transporte S/A

Reembolso à empresa SÃO PAULO
TRANSPORTE S/A relativo às despesas de
consumo de energia elétrica, água, e IPTU
do ano de 2011 e janeiro a agosto de 2012,
por escopo a permissão de uso, por esta
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, do
imóvel situado na Rua Benedito Fernandes,
603, de propriedade da SPTrans

Arlete
Afonso Aurichio

Contrato de locação de imóvel, situado na
Rua São Félix do Piauí, nº 1.221 – Vila
Carmosina, nesta Capital, destinado à
Central de Triagem de Resíduos Sólidos da
região de Itaquera

Alonso Paulo da
Silva; Sandra
Aparecida Zuza da
Silva; José Carlos
da Fonseca
Gonçalves;
Luciane Boscolo
Gonçalves

Imóvel localizado na Avenida Jornalista
Paulo Zingg, nº 1381 (antigo86), Jardim
Jaraguá, com área de terreno de 1.890,00
m2 e área construída de 1.111,00
m2.Destinação: Implantação da Central de
Triagem de Resíduos Sólidos na qual opera
a Cooperativa Cooper Vira-Lata

01/SES/08

COOPER VIRA
LATA

Contrato de Locação de Imóvel 01/SES/08 –
Cooperativa de Trabalho da Coleta Seletiva,
Triagem, Pré-Beneficiamento,
Beneficiamento e Produção de telha
Ecológica e Comercialização de Materiais
Recicláveis – COOPER VIRA LATA

...

Alexandre Raul
Fernandes e
Eduardo Matos
Silva

Contrato de locação do imóvel situado nesta
Capital, na Avenida de Pinedo, 877, esquina
da Rua Marcílio Dias, 81 – Capela do
Socorro, destinado para implantação da
unidade de central de triagem Granja Julieta,
Cooperativa Nossos Valores

2010/0577-0100

...

01/SES/08

04/SES/11

Contrato de Locação do Imóvel situado na
Estrada do Barro Branco nº 1239/1501,
Nilce da Silva Lima Jardim Noronha, Grajaú, nesta capital,
destinado à central de triagem de resíduos
sólidos da região do Grajaú

Locação de imóvel para Implantação de
MMLL Realt
Central de Triagem da Coleta Seletiva e
empreendimento e
2013-0.131.321-8 11/AMLURB/13
Resíduos Sólidos da região de Vila
Participação
Prudente, 8 PRAZO DE LOCAÇÃO: 12
LTDA.
(doze) meses. PERIODICIDADE: Anual

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
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Tabela 4 – Custos da Rota 2: Alugueis de galpões 2010-2013
2010

2011

Processo

Contrato

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

2008-0.188.779-4

01/SES/09

45.000,00

540.000,00

45.000,00

540.000,00

2003-0.284.753-3

...

9.530,00

114.360,00

12.568,28

150.819,38

2003-0.176.117-1

...

4.408,00

52.896,00

7.600,00

91.200,00

2009-0.056.474-8

03/SES/09

35.000,00

420.000,00

50.000,00

600.000,00

2009-0.010.211-6

02/SES/09

6.338,00

76.056,00

8.800,00

105.600,00

2003-0.177.869-4

5.345,00

64.140,00

5.345,00

64.140,00

1.125,60

13.507,20

1.125,60

13.507,20

2003-0.300.471-8

...
2010/0577-0100
...

3.741,00

44.892,00

3.741,00

44.892,00

2008-0.294.242-0

01/SES/08

18.000,00

216.000,00

18.000,00

216.000,00

2008-0.294.242-0

01/SES/08

-

-

29.999,92

359.999,00

2011-0.277.987-0

...

-

-

30.000,00

360.000,00

2010-0.190.839-9

04/SES/11

-

-

14.000,00

168.000,00

2013-0.131.321-8

11/AMLURB/13

-

-

-

-

128.487,60

1.541.851,20

226.179,80

2.714.157,58

2012-0.271.432-0

Total

2012

2013

Processo

Contrato

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

2008-0.188.779-4

01/SES/09

52.897,74

634.772,88

45.000,00

540.000,00

2003-0.284.753-3

...

35.000,00

420.000,00

35.000,00

420.000,00

2003-0.176.117-1

...

7.600,00

91.200,00

13.000,00

156.000,00

2009-0.056.474-8

03/SES/09

50.000,00

600.000,00

50.000,00

600.000,00

2009-0.010.211-6

02/SES/09

8.800,00

105.600,00

15.000,00

180.000,00

2003-0.177.869-4

5.345,00

64.140,00

13.000,00

156.000,00

1.125,60

13.507,20

1.125,60

13.507,20

2003-0.300.471-8

...
2010/0577-0100
...

3.741,00

44.892,00

5.669,78

68.037,36

2008-0.294.242-0

01/SES/08

-

-

-

-

2012-0.271.432-0

2008-0.294.242-0

01/SES/08

18.000,00

216.000,00

18.000,00

216.000,00

2011-0.277.987-0

...

30.000,00

360.000,00

-

-

2010-0.190.839-9

04/SES/11

15.523,77

186.285,24

14.000,00

168.000,00

2013-0.131.321-8

11/AMLURB/13

-

-

30.000,00

360.000,00

228.033,11

2.736.397,32

239.795,38

2.877.544,56

Total

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
O Quadro 11 apresenta os processos e contratos da PMSP para a coleta e o
fornecimento de caminhões para transporte de RSD, considerando-se a Rota 2. A
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Tabela 5 apresenta os custos associados a esses contratos que visam transporte de
RSD para a Rota 2.
Quadro 11 – Rota 2: Processos e contratos de coleta e fornecimento de caminhões
pela PMSP identificados entre 2010 a 2013
Processo

Contrato

Contratada

Coleta

2007-0.283.943-0

Sersil
02/SES/08 Transportes
Ltda

Locação de 08 (oito) caminhões VUC, com
motorista/operador, combustível e quilometragem
livres

2006-0.167.946-2

Hiplan
Construções e
37/SES/06 Serviços de
Manutenção
Urbana Ltda.

Prestação de serviços de locação de 11
caminhões com carroceria tipo gaiola e 03
caminhões com carroceria de madeira tipo munck,
como motorista/operador, combustível e km livre,
para utilização do Departamento de Limpeza
Urbana – LIMPURB, por 90 dias

L15 Transportes Locação de 04 (quatro) caminhões do grupo 05
76/SES/11 e Serviços Ltda. (cinco) tipo gaiola equipados com guindaste
– EPP
Munck
Hiplan
Construções e
77/SES/11 Serviços de
Manutenção
Urbana Ltda.

Contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de veículos.

Sersil
78/SES/11 Transportes
Ltda.

Contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de veículos, sem limite
mensal de quilometragem, com
motorista/operador e combustível para o
Departamento de Limpeza Urbana – LIMPURB

2006-0.242.206-6

Hiplan
Construções e
59/SES/06 Serviços de
Manutenção
Urbana ltda.

Prestação de serviços de locação de 28
caminhões com carroceria tipo gaiola, com
motorista/operador, combustível e km livre, para
utilização da LIMPURB, por 90 dias a partir de
13/12/2011.

2008-0.284.502-5

Serviços de locação de mais três caminhões com
carroceria de madeira e equipamento tipo munck,
com motorista/operador, combustível e
COOPERSEMO
quilometragem livre, para o LIMPURB em razão
Cooperativa de
12/SES/09
da cinlusão de três novas cooperativas no
Serviços
programa de coleta seletiva no município de São
eTransportes
Paulo (Em decorrência do aditamento autorizado,
o valor contratual passará de R$ 2.040.422,40
para R$ 2.165.114,88.)

2011-0.209.060-0

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
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Tabela 5 – Custos da Rota 2: Coleta e fornecimento de caminhões pela PMSP
identificados entre 2010 a 2013
2010
Processo

Contrato

2007-0.283.943-0
2006-0.167.946-2

02/SES/08
37/SES/06
76/SES/11
2011-0.209.060-0 77/SES/11
78/SES/11
2006-0.242.206-6 59/SES/06
2008-0.284.502-5 12/SES/09
Total

2011

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

80.352,00
85.665,60
85.017,60
251.035,20

964.224,00
1.027.987,20
1.020.211,20
3.012.422,40

80.352,00
21.335,02
cancelado
95.408,64
197.095,66

964.224,00
256.020,21
cancelado
1.144.903,68
2.365.147,89

2012

2013

Processo

Contrato

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

2007-0.283.943-0
2006-0.167.946-2

02/SES/08
37/SES/06
76/SES/11
77/SES/11
78/SES/11
59/SES/06
12/SES/09

80.046,67
435.601,42
67.824,00
641.520,00
262.656,00
cancelado
106.272,00
1.593.920,09

960.560,04
5.227.217,01
813.888,00
7.698.240,00
3.151.872,00
cancelado
1.275.264,00
19.127.041,05

80.046,96
67.824,00
641.520,00
262.656,00
1.052.046,96

960.563,52
813.888,00
7.698.240,00
3.151.872,00
12.624.563,52

2011-0.209.060-0
2006-0.242.206-6
2008-0.284.502-5
Total

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Apesar da dificuldade na identificação, foram encontrados alguns processos e
contratos referentes à manutenção aplicada às Centrais de Triagem da PMSP.
Esses contratos são apresentados no Quadro 12 e os custos associados estão na
Tabela 6.

Quadro 12 – Rota 2: Processos e contratos de Manutenção das Centrais de
Triagem da PMSP entre 2010 a 2013
Processo

Contratada

Manutenção

2012-0.072.806-4

...

Serviços gerais de manutenção previstos na Ata de
Registro de Preço, na Central de Triagem Butantã

2010-0.306.112-1

Waig Industrial LTDA e
Kubitz Equipamentos
Hidráulicos LTDA

Aquisição, instalação e montagem de equipamentos
destinados a separação manual de materiais
recicláveis

2011-0.296.075-2

...

Manutenção da Central de Triagem Sé II, situada à
Av. do Estado 300 – A, São Paulo – SP

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
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Tabela 6 – Custos da Rota 2: Manutenção das Centrais de Triagem da PMSP entre
2010 a 2013
2010

2011

Processo

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

2012-0.072.806-4

-

-

-

-

2010-0.306.112-1

-

-

10.078,92

120.947,00

2011-0.296.075-2

-

-

-

-

Total

0,00

0,00

10.078,92

120.947,00

2012

2013

Processo

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

Custo
(R$/mês)

Custo
(R$/ano)

2012-0.072.806-4

19.104,16

229.249,94

-

-

2010-0.306.112-1

-

-

-

-

2011-0.296.075-2

25.662,65

307.951,75

-

-

Total

44.766,81

537.201,69

0,00

0,00

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo

Durante a pesquisa, foram encontradas também informações sobre o
desenvolvimento de Projeto Social junto às Centrais de Triagem da PMSP. O
Processo referente a essa atividade é apresentado no Quadro 13 e o custo
associado é apresentado na Tabela 7.
Quadro 13 – Rota 2: Processo da atividade de desenvolvimento de Projeto Social
junto às Centrais de Triagem da PMSP entre 2010 a 2013
Processo

2010-0.254.432-3

Contrato

Contratada

Atividade

...

Fundação de
apoio à
Universidade de
São Paulo FUSP

Contratação para desenvolvimento das atividades
de Projeto Social junto ás Cooperativas de Centrais
de Triagem de Resíduos Recicláveis no Programa
Sócio Ambiental estabelecido no Decreto nº 48.799,
de 9 de outubro de 2007

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
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Tabela 7 – Custos da Rota 2: Desenvolvimento de Projeto Social nas Centrais de
Triagem da PMSP entre 2010 a 2013
2010
Processo

2011

custo
custo
custo
(R$/mês) (R$/ano) (R$/mês)

2010-0.254.432-3

-

-

Total

2012

2013

custo
(R$/ano)

custo
(R$/mês)

custo
(R$/ano)

custo
custo
(R$/mês) (R$/ano)

1.181,78

14.181,37

844,90

10.138,74

753,76

9.045,08

1.181,78

14.181,37

844,90

10.138,74

753,76

9.045,08

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo

Outro custo associado à Rota 2 é referente ao fornecimento de uniformes e
de EPI pela PMSP. Segundo informações obtidas na AMLURB, esse fornecimento é
semestral ou, no mínimo, anual. Eventuais atrasos na contratação podem aumentar
esse prazo, mas os custos devem ser considerados como anuais. O Quadro 14
apresenta os contratos de aquisição de uniformes e EPI para as centrais de triagem
e a Tabela 8 apresenta os custos associados.
Quadro 14 – Rota 2: Processos e contratos de aquisição de uniformes e EPI para as
Centrais de Triagem da PMSP entre 2010 a 2013
Processo

Contrato

Contratada
Comercial Thialli Ltda
09/AMLURB/2012
- EPP
Confecções L.C. e
2012-0.015.100-0 10/AMLURB/2012
L.S.C Ltda - EPP
RA Confecções e
08/AMLURB/2012
Uniformes Ltda
PROT-CAP artigos
...
para proteção
individual
...

...
2012-0.009.778-1
...

...

...

2010-0.067.777-6

...
...

Descrição
Aquisição de uniformes para utilização
dos Cooperados das Centrais de Triagem
Aquisição de uniformes para utilização
dos Cooperados das Centrais de Triagem
Aquisição de uniformes para utilização
dos Cooperados das Centrais de Triagem
Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI para utilização dos
cooperados das Centrais de Triagem
Aquisição de Equipamentos de Proteção
RA Confecções e
Individual – EPI para utilização dos
Uniformes Ltda.
cooperados das Centrais de Triagem
Aquisição de Equipamentos de Proteção
Nilton Equipamentos
Individual – EPI para utilização dos
de Segurança Ltda.
cooperados das Centrais de Triagem
BT Distribuidora de Aquisição de Equipamentos de Proteção
EPI e MRO Ltda Individual – EPI para utilização dos
EPP
cooperados das Centrais de Triagem
Aquisição de Equipamentos de Proteção
MUTEKI Comercial
Individual – EPI para utilização dos
Ltda - EPP
cooperados das Centrais de Triagem
MAVARO Indústria e
Aquisição de Equipamentos de Proteção
Comércio de
Individual – EPI para utilização dos
Produtos Químicos
cooperados das Centrais de Triagem
Ltda.
Aquisição de equipamentos de proteção
PROT-CAP Artigos
individual – EPI, para utilização das
para Proteção
centrais de triagem conveniadas com a
Industrial Ltda.
Prefeitura do Município de São Paulo
NILTON
Aquisição de equipamentos de proteção
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Processo

Contrato

...

...

...

...

2006-0.028.244-5

...

2013-0.131.347-1

...

33/SES/10

Contratada
Equipamentos de
Segurança Ltda.,

Descrição
individual – EPI, para utilização das
centrais de triagem conveniadas com a
Prefeitura do Município de São Paulo
Aquisição de equipamentos de proteção
Comercial Tamoio
individual – EPI, para utilização das
Confecções e
centrais de triagem conveniadas com a
Calçados Ltda.
Prefeitura do Município de São Paulo
BALASKA
Aquisição de equipamentos de proteção
Equipamentos,
individual – EPI, para utilização das
Indústria e Comércio centrais de triagem conveniadas com a
Ltda.
Prefeitura do Município de São Paulo
Aquisição de equipamentos de proteção
C.G. Magalhães
individual – EPI, para utilização das
Comercial ME
centrais de triagem conveniadas com a
Prefeitura do Município de São Paulo
Comercial Campos Aquisição de equipamentos de proteção
Comércio De
individual – EPI, para utilização das
Uniformes em Geral centrais de triagem conveniadas com a
Ltda
Prefeitura do Município de São Paulo
Aquisição de EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, para
...
utilização dos trabalhadores das
Cooperativas das Centrais de Triagem
Aquisição de equipamentos de proteção
individual EPI, para utilização dos
...
cooperados das Centrais de Triagem
conveniadas com a PMSP

DECALC Confec.
ee Roupas Ltda-ME

...

BETBI IND. de
Confec. e
Brindes LTDA

...

BISINOTO
Confecções LtdaEPP

2010.0.067.782-2

...

BETBI Indústria de
Confecções e
Brindes Ltda

Aquisição de uniformes para utilização
dos Cooperados das Centrais de Triagem
do Programa de Coleta Seletiva, do
Departamento de Limpeza Urbana LIMPURB, da Secretaria Municipal de
Serviços
Aquisição de uniformes para utilização
dos Cooperados das Centrais de Triagem
do Programa de Coleta Seletiva, do
Departamento de Limpeza Urbana LIMPURB, da Secretaria Municipal de
Serviços
Aquisição de uniformes para utilização
dos Cooperados das Centrais de Triagem
do Programa de Coleta Seletiva, do
Departamento de Limpeza Urbana LIMPURB, da Secretaria Municipal de
Serviços
Aquisição de uniformes para utilização
dos Cooperados das Centrais de Triagem
do Programa de Coleta Seletiva, do
Departamento de Limpeza Urbana LIMPURB, da Secretaria Municipal de
Serviços

Aquisição de uniformes para utilização
dos Cooperados das
Centrais de Triagem,
2013-0.131.336-6
OMYTTO Uniformes Aquisição de uniformes para utilização
04/AMLURB/2014
Industria e Comercio dos Cooperados das Centrais de Triagem
03/AMLURB/2014

Comercial Thialli
Ltda-EPP
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Processo

Contrato

Contratada
Ltda
DDA Comercio de
Confecções e
05/AMLURB/2014
Calçados
Ltda.

Descrição

Aquisição de uniformes para utilização
dos Cooperados das Centrais de Triagem

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Tabela 8 – Custos da Rota 2: aquisição de uniformes e de EPI para Centrais de
Triagem da PMSP entre 2010 a 2013
2010

2011

Processo

custo
(R$/mês)
-

custo
(R$/ano)
-

custo
(R$/mês)
-

custo
(R$/ano)
-

2012-0.015.100-0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.988,54

35.862,50

-

-

20.055,96

240.671,54

-

-

573,00

6.876,00

-

-

38,54

462,44

-

-

120,75

1.449,00

-

-

6.041,32

72.495,84

2012-0.009.778-1

2010-0.067.777-6

2006-0.028.244-5
2013-0.131.347-1

2010.0.067.782-2

2013-0.131.336-6

TOTAL

4.265,81
-

51.189,69
-

-

-

-

-

11.538,33

138.460,00

-

-

10.816,91

129.802,87

-

-

7.577,28

90.927,36

-

-

580,85

6.970,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.779,18

417.350,14

29.818,11

2012
Processo

2012-0.015.100-0

custo
(R$/mês)

357.817,32

2013
custo
(R$/ano)

custo
(R$/mês)

custo
(R$/ano)

14.166,67

170.000,00

-

-

10.688,90

128.266,80

-

-

141,90

1.702,80

-

-
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2010
Processo

2012-0.009.778-1

custo
(R$/mês)
2.981,83

2011
custo
(R$/ano)
35.782,00

custo
(R$/mês)
-

custo
(R$/ano)
-

6.150,92

73.811,00

-

-

30.978,16

371.737,96

-

-

10.883,91

130.606,87

-

-

583,62

7.003,41

-

-

1.863,98

22.367,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006-0.028.244-5

-

-

-

-

2013-0.131.347-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.081,01

312.972,06

2013-0.131.336-6

-

-

31.634,47

379.613,60

TOTAL

78.439,88

941.278,56

2010-0.067.777-6

2010.0.067.782-2

62.918,67

-

755.024,00

-

1.766,57
21.198,81
122.400,71 1.468.808,47

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo

A PMSP possui processos relacionados ao pagamento de despesas de água,
energia elétrica e esgoto das Centrais de Triagem com a Eletropaulo e a SABESP.
Esses processos e custos são apresentados no Quadro 15 e na Tabela 9,
respectivamente.
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Quadro 15 – Rota 2: Processos de pagamento de despesas de água, energia
elétrica e esgoto das Centrais de Triagem conveniadas com a PMSP (2010 a 2013)
Processo

Empresa

Descrição

2011-0.072.104-1

Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São
Paulo S.A.

Pagamento Eletropaulo das contas de consumo de
eletricidade das centrais de triagem de material
reciclável conveniadas PMSP, referente ao
pagamento das contas de consumo de eletricidade
das 19 centrais de triagem de material reciclável
conveniada

2011-0.028.714-7

SABESP Companhia de
Saneamento Básico
do Estado de São
Paulo

Pagamento SABESP das contas de consumo de
rede de esgoto das centrais de triagem de material
reciclável conveniadas a PMSP

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Tabela 9 – Custos da Rota 2: Água, energia elétrica e esgoto das Centrais de
Triagem conveniadas com a PMSP (2010 a 2013)
2010

Ano

custo
(R$/mês)

2011
custo
(R$/ano)

custo
(R$/mês)

custo
(R$/ano)

Processo

Empresa

2011-0.072.104-1

Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São
Paulo S.A.

22.916,67 275.000,00

22.916,67

275.000,00

2011-0.028.714-7

SABESP - Companhia
de Saneamento
Básico do Estado de
São Paulo

22.597,24 271.166,88

22.597,24

271.166,88

45.513,91 546.166,88

45.513,91

546.166,88

TOTAL
Ano

2012
custo
(R$/mês)

2013
custo
(R$/ano)

custo
(R$/mês)

custo
(R$/ano)

Processo

Empresa

2011-0.072.104-1

Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São
Paulo S.A.

25.000,00 300.000,00

25.000,00

300.000,00

2011-0.028.714-7

SABESP - Companhia
de Saneamento
Básico do Estado de
São Paulo

25.000,00 300.000,00

30.000,00

360.000,00

50.000,00 600.000,00

55.000,00

660.000,00

TOTAL

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
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Segundo dados do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da
Cidade de São Paulo, em edição revisada em abril de 2014, em 2012 foram
coletados 30.626 toneladas de resíduos sólidos secos que foram encaminhados às
Centrais de Triagem conveniadas à PMSP. Tendo em vista os custos totais da Rota
2 da Tabela 15 para o ano de 2012, os custos da coleta seletiva foi de
aproximadamente R$ 782,00 por tonelada de Resíduo sólido reciclável coletado.
Esse valor é aproximadamente 4,5 vezes maior que a coleta de resíduos sólidos
domiciliares coletados na coleta normal.
Para a Rota 2, o custo obtido até o momento anterior à venda do material
independe do resíduo seco que estiver sendo considerado (plástico, papel, metal,
etc.) .
Assim, temos dois índices (Tabela 10) em R$/t, um para a Rota 1 (R$
174,81/t) e outro para a Rota 2 (R$ 782,00/t), e é possível dizer

que é

economicamente mais vantajoso considerando as duas rotas, dispor uma tonelada
de resíduos sólidos domiciliares secos em aterro sanitário do que reintegrá-lo ao
ciclo.
Tabela 10 – Resumo dos resultados: custos das Rotas 1 e 2

R$/t resíduos

Rota 1

Rota 2

174,81

782,00

Fonte: elaborado pela autora

Vale ressaltar que, quando a disponibilidade de resíduos sólidos domiciliares
é alta, as cooperativas conveniadas com a PMSP não conseguem receber todos os
resíduos coletados e parte desses resíduos acaba sendo encaminhada a
Cooperativas não conveniadas, mas autorizadas para recebimento do material. Além
disso, existem catadores avulsos não cooperados, cuja quantidade coletada não
entra nas estatísticas devido à falta de controle e de informação. Sendo assim, a
coleta de resíduos sólidos domiciliares deve ser pouco superior ao divulgado pela
PMSP. Além disso, tendo em vista esse cenário, a Rota 2, caso cumprisse
integralmente o seu papel de promover e comportar a coleta seletiva de resíduos
sólidos domiciliares secos, os custos relativos a essa Rota seriam ainda maiores.
Atualmente, a PMSP apoia economicamente todas as cooperativas conveniadas,
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arcando com os custos de uniformes, EPI, Aluguéis de galpões, manutenção e
realização de programas com os cooperados. Existem Programas de inclusão digital
para os cooperados das cooperativas conveniadas, mas esses custos não foram
considerados, por serem indiretos à rota 2.
A respeito da viabilidade socioambiental, considerando que a Rota 2 envolve
contato direto com os resíduos e é, no momento, foco das discussões das questões
sociais que envolvem resíduos sólidos urbanos, a situação dos catadores e
integrantes das cooperativas torna-se fator fundamental para a discussão dessa
viabilidade. Por outro lado, a disposição em aterros sanitários implica em impactos e
passivos ambientais conhecidos e minimizáveis, tendo em vista que se trata da
disposição de resíduos secos. De qualquer forma, os resíduos sólidos domiciliares
secos diminuem a vida útil do aterro sanitário, quando não considerados rejeitos e
passíveis de reciclagem. Em alguns casos, os resíduos sólidos domiciliares secos
podem prejudicar a decomposição do material orgânico e dos rejeitos dispostos nos
aterros.
Ressalta-se que a Rota 1, segundo a PNRS, será consideravelmente
reduzida principalmente para os resíduos sólidos domiciliares secos. Sendo assim,
embora o foco do trabalho tenha sido comparar o que se pratica com o que
futuramente deverá ser praticado, deve-se considerar que as melhorias devem estar
voltadas à ampliação e manutenção da Rota 2, de forma a torná-la econômico,
ambiental e socialmente viáveis. Além disso, espera-se que novos estudos sejam
realizados de forma aberta e ampla, de forma a considerar soluções diferentes das
existentes, sempre em busca do cumprimento das diretrizes fundamentais que
norteiam o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São
Paulo, mas que devem estar em todos os Planos municipais, na seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada apenas dos rejeitos, eixo
central da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O estudo levantou informações e apresentou dois índices em R$/t, um para a
Rota 1 (R$ 174,81/t) e outro para a Rota 2 (R$ 782,00/t). Considerando a estrutura
atual de gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares em São Paulo e segundo o
escopo considerado neste estudo, não é economicamente viável à Prefeitura de São
Paulo reintegrar os resíduos sólidos domiciliares secos ao ciclo de produtos, sendo a
rota de disposição dos resíduos sólidos domiciliares secos em aterro sanitário, sem
coleta seletiva e separação dos resíduos orgânicos, economicamente mais atrativa.
A que se considerar, no entanto, os impactos sociais e ambientais das duas
rotas, além de uma análise econômica mais abrangente. A Rota 1 apresenta
impactos ambientais significativos inerentes ao uso de aterros sanitários, como a
geração de chorume e gases, que continuam a ser gerados décadas após a sua
desativação. A escolha de área para a instalação de aterros sanitários é complicada
devido às inúmeras restrições ambientais e sociais à sua implantação.

Esses

fatores representam passivo ambiental dos mais significativos. A área utilizada, após
desativação do aterro, possui ocupação restrita e de monitoramento constante de
solo e de lençol freático para prevenção e controle de contaminação. Além disso, os
resíduos secos geralmente são mais volumosos e de menor densidade, ou seja,
ocupam mais espaço nos aterros diminuindo sua vida útil e às vezes prejudicando a
decomposição dos resíduos orgânicos, bem como a circulação de chorume e de
gases no interior das células. A PNRS proíbe o envio de resíduos aos aterros
sanitários, pois considera que rejeitos são somente os 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.
Para a Rota 2, um dos ganhos ambientais é a minimização da retirada de
matérias primas virgens do meio ambiente. Com a recuperação de alguns resíduos e
sua reintrodução no ciclo produtivo, a extração e produção de novos materiais são
minimizadas. Há gastos de energia e água durante o processo de reciclagem, mas
esses devem ser avaliados comparativamente frente ao impacto ambiental e aos
custos econômicos e impactos socioambientais causados pela extração de novos
materiais e de seu processamento, além dos impactos gerados pela disposição de
resíduos.

87

Estudos futuros devem considerar essas variáveis, como forma de
complementar o estudo aqui apresentado aumentando consideravelmente o escopo
de avaliação. Na questão social, há que se avaliar a geração de empregos nas
centrais de triagem, sem desconsiderar as condições de trabalho a que estão
submetidos esses profissionais. Além disso, apesar de ser inegável a importância e
a necessidade de existência da Rota 2, é necessário que sejam estudadas
alternativas e ajustes capazes de tornar essa rota economicamente viável e
socialmente sustentável. Atualmente, os custos envolvidos na reciclagem limitam a
sua aplicação por Prefeituras de Municípios do Brasil e, quando existentes,
necessitam de subsídios governamentais onerando as contas públicas. Ampliar a
coleta seletiva e todo o sistema envolvido nessa atividade no Município de São
Paulo representa aumento significativo dos gastos anuais com o gerenciamento de
resíduos. Tendo como base o ano de 2012, foram gerados aproximadamente 20.100
t de resíduos por dia no município de São Paulo. Desse montante, 10.500 t são
resíduos sólidos domiciliares, cuja fração de resíduos secos, segundo estudos,
chega a 35% (3.675 t). As outras frações que compõem os resíduos domiciliares são
51% (5.355 t) resíduos orgânicos compostáveis e 14% (1.470 t) rejeitos. Assim, em
2012, o Município de São Paulo gerou aproximadamente 1.340.000 t/ano de
resíduos secos recicláveis. Desse total, segundo dados do Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo, em edição revisada em
abril de 2014, 30.626 toneladas de resíduos sólidos secos foram encaminhadas às
Centrais de Triagem conveniadas à PMSP. Para atender a PNRS e reciclar 100%
desses resíduos secos, a quantidade de resíduos secos recebidos por ano nas
cooperativas de reciclagem aumentaria 44 vezes. Além disso, a maximização na
segregação dos resíduos secos dos resíduos orgânicos e dos rejeitos traria uma
redução na quantidade de materiais dispostos, mas um aumento do peso específico,
aumentando consideravelmente a vida útil dos aterros.
Carvalho e Mahler (2005) comprovaram que o peso específico dos resíduos
secos é menor do que o dos resíduos domiciliares sem separação, assim, como a
fração em massa de resíduos secos no Município de São Paulo chega a 35%, com a
retirada dos resíduos secos devido à coleta seletiva pouparíamos pelo menos um
terço da vida útil de um aterro.
Ainda segundo o novo Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da
Cidade de São Paulo, que prevê a compostagem de resíduos orgânicos, apenas
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14% (1.470 t/dia) dos resíduos, os chamados rejeitos, seriam dispostos em aterros
sanitários. Se isso de fato ocorrer e se considerarmos que o peso específico dos
rejeitos é pelo menos igual ao peso específico dos resíduos que hoje são
encaminhados aos aterros, a vida útil dos aterros seria quase dez vezes maior do
que hoje é considerado.
Segundo dados apresentados pelo CEMPRE, em 2012, os custos envolvidos
na prestação de serviços de coleta seletiva no Brasil eram 4,5 vezes superiores aos
custos da coleta convencional de RSU. Os altos custos desse serviço decorrem,
principalmente, da política fiscal que incide no setor da reciclagem, dificuldades de
transporte – devido ao grande volume e ao baixo peso dos materiais recicláveis,
além da dificuldade para compactá-los sem gerar perdas – e a não eliminação da
etapa de triagem – necessária para comercialização. Diante disso, a redução de
custos e o aumento do processamento e da produtividade são grandes desafios da
coleta seletiva.
Ademais, é importante conhecer a composição gravimétrica dos resíduos
coletados seletivamente, de forma a nortear a proposição de diretrizes e políticas
públicas de fomento e regulação de mercado dos materiais reutilizáveis e
recicláveis, para possibilitar a definição das dimensões das instalações e os recursos humanos, materiais e financeiros envolvidos, bem como incentivos financeiros
ou fiscais que visem estimular a coleta e comercialização de materiais de baixo valor
de mercado.
Ainda hoje, há muita dificuldade de mensuração da cadeia da reciclagem de
resíduos pós-consumo devido, principalmente, ao alto grau de informalidade do
mercado, à carência de dados oficiais consistentes e abrangentes, principalmente
em nível estadual, e a diversidade de atores envolvidos, por exemplo, catadores,
atacadistas de materiais recicláveis, indústrias recicladoras, prefeituras, empresas
de coleta, entre outros (CEMPRE, 2013).
Há de se considerar ainda que programas de coleta seletiva para reciclagem,
como já comentado, englobam não só aspectos financeiros, mas também
ambientais e sociais, de planejamento urbano e de cidadania, além de sua relação
custo/benefício, sendo esses últimos de difícil mensuração e incorporação no
sistema de contas públicas (LEITE; CORTEZ, 2002).
Por fim, a adoção de estratégias que viabilizem escala, custos e investimentos, tais como a organização de consórcios municipais para a gestão conjunta
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dos resíduos urbanos, de modelos de custos compartilhados de reciclagem entre o
setor privado, responsável pela logística reversa, e municípios, devem ser
incentivadas pelo poder público estadual, a fim de proporcionar aumento na
eficiência na cadeia da reciclagem.
Inclusive, em estudos futuros, é possível comparar as duas rotas
considerando-se ou desconsiderando-se o lucro obtido com a venda dos materiais
segregados na Rota 2.Esse lucro, no entanto, parece não ser suficiente para tornar
a cadeia da reciclagem economicamente viável. Dados apresentados pelo Município
de São Paulo estimam que catadores ligados oficialmente às cooperativas
cadastradas, entre 800 a 1200 cooperados, recebem em média R$800,00/mês.
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APÊNDICE I – DIÁRIOS OFICIAIS DA CIDADE DE SÃO PAULO CONSULTADOS

PROCESSO

Página

Data da
publicação

2003-0.284.753-3

São Paulo, 55 (234) – 19

17/12/2010

2008-0.284.502-5

São Paulo, 55 (213) – 95

18/11/2010

2010.0.067.782-2

São Paulo, 55 (198) – 79

23/10/2010

2009-0.056.474-8

100 – São Paulo, 55 (99)

28/05/2010

2009-0.010.211-6

26 – São Paulo, 55 (81)

04/05/2010

2007-0.283.943-0

São Paulo, 55 (80) – 133

01/05/2010

2003-0.300.471-8

26 – São Paulo, 55 (71)

17/04/2010

2003-0.284.753-3

18 – São Paulo, 55 (61)

02/04/2010

2007-0.283.943-0

São Paulo, 55 (60) – 21

01/04/2010

2008-0.188.779-4

São Paulo, 55 (59) – 27

31/03/201

2007-0.283.943-0

São Paulo, 55 (38) – 85

02/03/2010

2008-0.294.242-0

São Paulo, 55 (18) – 23

29/01/2010

2003-0.176.117-1

18 – São Paulo, 55 (3)

07/01/2010

2006-0.242.206-6

20 – São Paulo, 56 (233)

14/12/2011

2010-0.190.839-9

São Paulo, 56 (243) – 45

29/12/2011

2011-0.209.060-0

São Paulo, 56 (229) – 27

08/12/2011

2006-0.167.946-2

26 – São Paulo, 56 (195)

15/10/2011

2011-0.277.987-0

26 – São Paulo, 56 (195)

15/10/2011

2010-0.254.432-3

São Paulo, 56 (208) - 131

05/11/2011

2003-0.177.869-4

São Paulo, 56 (149) – 23

10/08/2011

2009-0.010.211-6

24 – São Paulo, 56 (122)

02/07/2011

2010-0.067.777-6

São Paulo, 56 (93) - 111

20/05/2011

2009-0.056.474-8

22 – São Paulo, 56 (90)

17/05/2011

2010-0.306.112-1

São Paulo, 56 (89) - 72

14/05/2011

2003-0.176.117-1

São Paulo, 56 (70) – 19

15/04/2011

2003-0.300.471-8

24 – São Paulo, 56 (65)

08/04/2011

2008-0.294.242-0

22 – São Paulo, 56 (61)

02/04/2011
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PROCESSO

Página

Data da
publicação

2008-0.188.779-4

22 – São Paulo, 56 (53)

23/03/2011

2011-0.072.104-1

São Paulo, 56 (56) – 27

26/03/2011

2011-0.028.714-7

São Paulo, 56 (53) - 23

23/03/2011

2010-0.067.777-6

São Paulo, 56 (22)- 56

04/02/2011

2003-0.300.471-8

São Paulo, 56 (17) – 17

28/01/2011

2010-0.190.839-9

São Paulo, 56 (16) – 187

27/01/2011

2007-0.283.943-0

São Paulo, 56 (6) – 15

11/01/2011

2012-0.271.432-0

São Paulo, 57 (229) – 27

08/12/2012

2003-0.177.869-4

São Paulo, 57 (229) – 27

08/12/2012

2003-0.176.117-1

São Paulo, 57 (229) – 27

08/12/2012

2012-0.009.778-1

São Paulo, 57 (213) – 125

10/11/2012

2012-0.015.100-0

122 – São Paulo, 57 (191)

09/10/2012

2009-0.056.474-8

24 – São Paulo, 57 (111)

15/06/2012

2010-0.254.432-3

São Paulo, 57 (90) – 23 e
São Paulo, 57 (87) – 23

15/05/2012 e
10/05/2012

2009-0.010.211-6

36 – São Paulo, 57 (85)

08/05/2012

2009-0.056.474-8

36 – São Paulo, 57 (85)

08/05/2012

2003-0.284.753-3

São Paulo, 57 (84) – 23

05/05/2012

2003-0.300.471-8

26 – São Paulo, 57 (81)

28/04/2012

2003-0.176.117-1

São Paulo, 57 (75) – 27

20/04/2012

2003-0.176.117-1

São Paulo, 57 (75) – 27

20/04/2012

2003-0.284.753-3

18 – São Paulo, 57 (67)

10/04/2012

2012-0.072.806-4

São Paulo, 57 (56) – 27

23/03/2012

2008-0.188.779-4

São Paulo, 57 (52) – 25

17/03/2012

2011-0.072.104-1

São Paulo, 57 (8) – 15

12/01/2012

2011-0.028.714-7

São Paulo, 57 (8) – 15

12/01/2012

2007-0.283.943-0

20 – São Paulo, 57 (4)

06/01/2012

2013-0.131.347-1

São Paulo, 58 (239) – 103

18/12/2013

2011-0.209.060-0

80 – São Paulo, 58 (233)

10/12/2013

2013-0.352.340-6

São Paulo, 58 (231) – 27

06/12/2013
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PROCESSO

Página

Data da
publicação

2013-0.352.336-8

São Paulo, 58 (231) – 27

06/12/2013

2013-0.131.347-1

82 – São Paulo, 58 (222)

23/11/2013

2011-0.209.060-0

São Paulo, 58 (173) – 73

12/09/2013

2013-0.131.321-8

São Paulo, 58 (172) – 97

11/09/2013

2009-0.056.474-8

84 – São Paulo, 58 (190)

05/10/2013

2003-0.176.117-1

São Paulo, 58 (155) – 93

17/08/2013

2003-0.177.869-4

São Paulo, 58 (155) – 93

17/08/2013

2011-0.209.060-0

São Paulo, 58 (148) – 21

08/08/2013

2013-0.126.947-2

78 – São Paulo, 58 (85)

07/05/2013

2007-0.283.943-0

São Paulo, 58 (54) – 21

21/03/2013

2008-0.188.779-4

São Paulo, 58 (50) – 23

15/03/2013

2010-0.254.432-3

22 – São Paulo, 58 (46) e
São Paulo, 58 (38) – 25

09/03/2013 e
27/02/2013

2007-0.283.943-0

São Paulo, 58 (24) – 19

05/02/2013

2003-0.284.753-3

São Paulo, 58 (24) – 19

05/02/2013

2010-0.190.839-9

São Paulo, 58 (16) – 17

23/01/2013

12 – São Paulo, 58 (5)

08/01/2013

12 – São Paulo, 58 (5)

08/01/2013

12 – São Paulo, 58 (5)

08/01/2013

2011-0.028.714-7

10 – São Paulo, 58 (2)

03/01/2013

2011-0.072.104-1

10 – São Paulo, 58 (2)

03/01/2013

2011-0.209.060-0

