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1. APRESENTAÇÃO

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil (PNRS), aprovada e regulamentada em 
2010, apresentou metas e desafios importantes para a gestão integrada e sustentável dos resíduos 
sólidos no País. 
 
 A implementação da PNRS implica um novo modelo de manejo e gestão de resíduos sóli-
dos com foco nos princípios da valorização dos resíduos, da universalidade, da regularidade e da 
continuidade no acesso aos serviços de limpeza urbana. Este modelo deve integrar os catadores 
de materiais recicláveis ao sistema municipal de coleta seletiva e promover a melhoria da limpeza 
urbana e da qualidade de vida nas cidades.
 
 A PNRS estabeleceu uma nova hierarquia para os resíduos sólidos, baseada na não geração; 
na redução de geração e de aterramento de resíduos; na ampliação da recuperação e valorização 
de resíduos, além da consolidação das responsabilidades compartilhadas pelo ciclo de vida dos 
produtos. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos deverá ser adota-
da de forma individualizada e encadeada, por fabricantes, importadores, distribuidores e comer-
ciantes, cidadãos e pelos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos. 
 
 A partir de 2 de agosto de 2014, foi instituído que apenas os rejeitos poderão ser dispostos 
em aterros sanitários, de acordo com metas estabelecidas no Plano Nacional, ainda não aprovado. 
Isso exigirá dos municípios ações para a redução do descarte de resíduos, por meio de educação 
para o consumo sustentável, ampliação e maior eficiência na prestação de serviço de coleta sele-
tiva pelas cooperativas de catadores e articulação com o setor privado para garantir que serão 
adotados sistemas de logística reversa eficientes. Os cidadãos serão devidamente informados so-
bre a redução do desperdício e as formas corretas de descarte de resíduos para que as metas da 
PNRS sejam alcançadas. 
 
 Em 2012, a Prefeitura de São Paulo apresentou um Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos (PGIRS). Este plano foi revisto de forma participativa, no decorrer de 2013, no 
âmbito da IV Conferência Municipal de Meio Ambiente, cujo tema foi “Implementando a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos no Município de São Paulo” e em oficinas específicas.  No dia 2 de 
abril de 2014, foi publicado e decretado o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Cidade de São 
Paulo (reelaboração 2014), que está disponível no site da Prefeitura de São Paulo em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/servicos/arquivos/PGIRS-2014.pdf. 
 
 Para atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos, o município de São Paulo estabeleceu 
as seguintes metas de governo (2013 a 2016) na área de resíduos sólidos:

1) Ampliação da coleta pública seletiva de resíduos secos de 2% para 10%;
2) Universalização da coleta seletiva com a ampliação para todos os 96 distritos;
3) Construção de quatro centrais de triagem mecanizadas;
4) Instalação de 84 novos Ecopontos. 
 
 A coleta seletiva na cidade de São Paulo ainda tem baixa adesão da população, expressa, 
segundo o PGIRS (2014), no atendimento de menos da metade (46%) do total dos domicílios, em 
75 dos 96 distritos, e na coleta de apenas 1,6% dos resíduos, além de apresentar uma alta taxa de 
rejeitos.
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 Em 2012, segundo dados da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), na 
Subprefeitura Lapa – integrada pelos Distritos da Barra Funda, Jaguara, Jaguaré, Lapa, Perdizes e 
Vila Leopoldina, nos quais residem 305.526 pessoas (2,7% de habitantes do município) –, foram 
coletadas 174.591 toneladas anuais de resíduos domiciliares, o equivalente a 3,2% do total coletado 
na cidade de São Paulo. Deste total, 3.985,27 toneladas de resíduos secos/recicláveis foram 
encaminhadas às centrais de triagem de coleta seletiva conveniadas com a prefeitura e operadas 
por cooperativas de catadores de materiais recicláveis, ou seja, 2,3% dos resíduos domiciliares 
coletados na Subprefeitura Lapa. Considerando-se um percentual de 30% de resíduos secos, o 
aproveitamento foi de 7,7%. A média de resíduos em 2012 da coleta regular na região foi 1,56/
quilo/habitante/dia, valor 62,5%maior do que a média nacional de 0,96 quilo/habitante/dia 
(SNIS, 2011).
           
 Em 2013, segundo a Amlurb, foram coletadas 131.997,27 toneladas de resíduos domiciliares 
na Subprefeitura Lapa, o equivalente a 3,5% do total coletado na cidade de São Paulo. Deste total, 
5.617,85 de resíduos secos/recicláveis foram encaminhadas às centrais de triagem de coleta 
seletiva conveniadas com a prefeitura e operadas por cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis, ou seja, 4,3% dos resíduos domiciliares coletados na Subprefeitura Lapa. Considerando-
se um percentual de 30% de resíduos secos, o aproveitamento foi de 14,2%, quase o dobro do 
ano anterior. Estes dados revelam que, entre os anos de 2012 e 2013, houve redução de 24,4% na 
quantidade de resíduos domiciliares coletados e aumento de 41% na quantidade de resíduos secos 
coletados. A média de resíduos em 2013 da coleta regular na região diminuiu para 1,19 quilo/
habitante/dia, o que ainda é 24% superior à média nacional.
 
 Na Subprefeitura Lapa será necessário aumentar em 138% a quantidade de resíduos secos/
recicláveis coletados e encaminhados para as centrais de triagem a fim de atingir a meta mínima 
de 10% de coleta pública de resíduos secos/recicláveis até 2016 proposta pela Prefeitura de São 
Paulo. Também está prevista até 2016 a construção de mais quatro Ecopontos nos distritos da 
Barra Funda, Perdizes, Vila Leopoldina e Jaguaré. 

 Além de propor metas mais audaciosas para a coleta seletiva de resíduos secos, a região 
também pôde iniciar um projeto piloto de redução dos resíduos úmidos por meio da disseminação 
da compostagem doméstica e da formação de hortas comunitárias em escolas. Essas ações vão ao 
encontro das campanhas propostas pelo PGIRS e apresentadas juntamente com o plano.  
 
 Foi lançada, em março de 2014, a primeira versão do diagnóstico, que consistiu em um 
dos produtos do Projeto Consumo Sustentável e Ação em Resíduos Sólidos na Subprefeitura Lapa 
e teve por finalidade aprofundar o conhecimento sobre a gestão de resíduos sólidos gerados nas 
residências com o objetivo de comunicar/informar o cidadão da região sobre o que fazer para re-
duzir, valorizar e como descartar seus resíduos. O diagnóstico teve como diretriz apoiar o PGIRS e 
se transformar em um instrumento de planejamento de ações conjuntas e articuladas dos vários 
atores e conselhos participativos envolvidos com esta temática na região.

 Com apoio da Natura, em outubro de 2014 saiu a segunda versão deste diagnóstico, que 
trouxe novos resultados de gestão dos resíduos na região da Subprefeitura Lapa, sendo que este 
documento estará disponível  no site do Instituto 5 Elementos e no da Subprefeitura Lapa para con-
sulta. Este apoio também  possibilitou a produção de 45.000 folders, além dos 40.000 exemplares 
financiados pelo Fema a diagramação do mapa/folder  e as oficinas.
 
 As informações da primeira versão subsidiaram a produção de um mapa/folder do consumo 
e descarte sustentável na Subprefeitura Lapa, que contém um mapa da região e informações 

http://consumosustentaveleacao.org.br/mapafolder/
http://consumosustentaveleacao.org.br/mapafolder/
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que têm por objetivo facilitar para o morador da região o consumo e o descarte sustentável com 
as seguintes informações: conhecimento de onde buscar alimentação orgânica; como descartar 
os diversos tipos de resíduos secos produzidos em sua residência; os eletroeletrônicos, pilhas e 
baterias, lâmpadas fluorescentes, óleo de cozinha, medicamentos vencidos, resíduos de reformas 
e demolição, resíduos volumosos e ainda o descarte correto de resíduos recicláveis para a coleta 
seletiva, nas ruas da cidade em Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e em Ecopontos. O mapa/folder 
também recebeu contribuições das 357 lideranças locais e das 12 oficinas que foram realizadas no 
decorrer dos meses de abril a junho de 2014. 

 Foram identificados e localizados no mapa/folder 108 pontos de descarte sustentável de 
resíduos secos, entulho, volumosos, perigosos (pilhas, baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos, ser-
viços de saúde); 16 pontos de consumo sustentável de orgânicos (feiras, mercados, restaurantes e 
hortas comunitárias) e 8 locais de visitas a práticas de sustentabilidade (minhocários, composteiras 
e hortas). Foram impressos 85 mil folders, sendo distribuídos 30 mil pelo Jornal da Gente e os de-
mais 55 mil pelos parceiros do projeto, no período de junho a agosto de 2014.

 Os resultados do projeto, assim como o diagnóstico, têm sido apresentados e debatidos em 
várias oportunidades, com o objetivo de aproximar o poder público das instituições envolvidas com 
a temática e fortalecer a rede de parceiros. No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a equipe 
do Instituto 5 Elementos lançou o mapa/folder do consumo e descarte sustentável na Subprefeitura 
Lapa. O evento contou com a participação de Silvano Silvério, presidente da Amlurb; de Wanderley 
Meira do Nascimento, secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente; da subprefeita interina, 
Brunna Parina; do vereador Nabil Bonduki; da gestora do Instituto 5 Elementos, Mônica Pilz Borba, 
e da consultora do projeto, Gina Rizpah Besen. Além disso, o evento reuniu 40 parceiros do projeto; 
cooperativas que atuam na região; Poder Público; empresas; associações e entidades do terceiro 
setor comprometidas com a melhoria da gestão de resíduos e com a sustentabilidade local. 

 Em 24 de junho, os resultados do projeto e do diagnóstico foram apresentados no evento 
“Café com a Comunidade”, promovido pela Página Editora e pelo Jornal da Gente na ACM-Lapa, 
voltado para lideranças comunitárias e empresários da região. O tema foi a geração de resíduos 
sólidos domiciliares e a responsabilidade de cada morador para contribuir com a ampliação da co-
leta seletiva. Em 1º de julho, o projeto também foi apresentado na posse dos novos conselheiros, 
do Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz (Cades) 
da Subprefeitura Lapa.  

 No dia 21 de agosto, no auditório da Subprefeitura Lapa, foram entregues gratuitamente 29 
composteiras domésticas para participantes das oficinas que se inscreveram e foram selecionados 
no projeto piloto Composta São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Em 19 de setembro, na sede da 
Subprefeitura Lapa, foram apresentados aos parceiros os resultados finais do projeto e seus indica-
dores, além da atualização do diagnóstico com dados de 2013 e de 2014, quando existentes. 

 Destaca-se que esta atualização do diagnóstico foi possível devido ao apoio da Natura Cos-
méticos ao projeto. 

 Entende-se que, desta forma, será possível potencializar a articulação das instituições lo-
cais e subsidiar sociedade, cidadãos, escolas, empresas, comércio e o governo para a tomada de 
decisão e o estabelecimento de metas de redução dos resíduos descartados em conjunto com os 
atores da região. 
       
 Pretende-se que este instrumento de informação e controle social, além de contribuir de 

http://www.compostasaopaulo.eco.br/
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forma efetiva para a redução da geração e com o descarte correto dos resíduos na Subprefei-
tura Lapa, possa ser replicado nas demais subprefeituras da cidade, com as devidas adequações 
metodológicas às realidades locais.
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2. METODOLOGIA

 Para a realização das primeira e segunda versões do diagnóstico sobre a gestão dos re-
síduos gerados e descartados nas residências da Subprefeitura Lapa, considerou-se importante 
fornecer ao cidadão informações sobre a gestão de resíduos sólidos no município. Tais dados estão 
disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo e no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos do Município de São Paulo (PGIRS), que foi reelaborado e publicado em 2 de abril de 2014. 
No entanto, considerou-se importante apresentá-las neste diagnóstico, de forma resumida e de 
fácil comunicação, para que pudessem ficar disponíveis  aos cidadãos da região. 
 
 A gestão dos resíduos gerados após o consumo e descartados nas residências da Subprefei-
tura Lapa ou entregues em Pontos de Entrega Voluntária e nos Ecopontos é o foco do diagnóstico. 
Segundo as classificações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são considerados resíduos do-
miciliares os originários de atividades domésticas em residências urbanas. 
 
 O diagnóstico aborda também alguns resíduos específicos, tais como os de construção civil, 
serviços de saúde, eletroeletrônicos, lâmpadas e pilhas e baterias descartados nas residências, que 
não são de competência municipal, mas que devem ou deverão ser coletados e destinados por 
empresas privadas no âmbito da logística reversa do setor privado.  
 
 Os resíduos sólidos abordados no diagnóstico são: 

• Resíduos secos, comumente chamados de recicláveis: plásticos, vidros, papéis, metais e outros; 
• Resíduos úmidos, comumente chamados de orgânicos: sobras de alimentos, papéis sujos e pa-
péis higiênicos, fraldas descartáveis, dentre outros;
• Resíduos de construção civil, comumente chamados de entulho: cimento, tijolos, peças de azule-
jo e madeiras, que provêm de reformas e demolições nas residências;
• Resíduos volumosos, comumente chamados de bagulhos: sofás, cadeiras, móveis velhos, sobras 
de poda de árvores, dentre outros;
• Resíduos de serviços de saúde, comumente chamados de hospitalares: remédios, seringas, car-
tela de comprimidos, frascos plásticos, materiais cortantes e pontiagudos, dentre outros;
• Resíduos Perigosos:
 o Eletroeletrônicos, comumente chamados de lixo eletrônico: da linha marrom (televi-
sor tubo/monitor, produtos de áudio plasma/LCD/monitor, DVD/VHS); da linha verde (desktops, 
notebooks, impressoras, aparelhos celulares); da linha branca (geladeiras, refrigeradores, fogões, 
congeladores, lava-roupas, ar-condicionado), e da linha azul (batedeiras, liquidificadores, ferros 
elétricos e furadeiras).
 o Lâmpadas: fluorescentes, de luz mista e incandescentes. 
 o Pilhas e baterias.
 
 Para a realização do diagnóstico, foram realizadas visitas técnicas às cooperativas de cata-
dores de materiais recicláveis que atuam na região e instalações e equipamentos de manejo de 
resíduos situados na região ou que a atendem. As cooperativas de catadores, conveniadas e não 
conveniadas com a Prefeitura de São Paulo e que atendem a região são: 

Conveniadas:
1) Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem da Região Oeste (Cooperação);
2) Cooperativa de Produção, Recuperação, Reutilização, Reciclagem e Comercialização de Resíduos 
Sólidos Eletroeletrônicos (Coopermiti);
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3) Cooper Viva Bem;
4) Cooperativa Recicla Butantã.

Não conveniada:
5)  Cooperativa Mofarrej.

 As visitas técnicas às instalações e equipamentos de manejo de resíduos sólidos foram as 
seguintes: 
1) Estações de Entrega Voluntária de Inservíveis (Ecopontos) Viaduto Antártica e Vila Jaguara;
2) Estação de transbordo de resíduos urbanos da Ponte Pequena;
3) Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de resíduos recicláveis operados pela prefeitura e por su-
permercados na região;
4) Projeto piloto de coleta em contêineres em ruas do Jaguaré;
5) Estação mecanizada de triagem de resíduos secos Ponte Pequena.
 
 As visitas técnicas a experiências inovadoras de gestão de resíduos com o objetivo de dis-
seminá-las nas oficinas distritais foram as seguintes:
1) Recuperação de resíduos secos e úmidos no Shopping Eldorado;
2) Minhocário e composteira no Instituto 5 Elementos;
3) Reciclagem de isopor na Cooper Viva Bem;
4) Coleta de recicláveis e eletroeletrônicos na Academia Ecofit;
5) Coleta de resíduos específicos na ONG Benfeitora Jaguaré;
6) Horta comunitária da Vila Pompeia;
7) Compostagem industrial  da Tera Ambiental e AGRODKV, em Campinas.
  
 Ainda no âmbito do projeto também foram realizadas, no período de abril a junho de 2014, 
12 oficinas, com carga horária de oito horas cada uma, e uma palestra suplementar de quatro horas 
que contaram com a participação de 357 parceiros e lideranças comunitárias de todos os distritos 
da subprefeitura. Os parceiros sediaram todas as oficinas, e, com apoio do Instituto 5 Elementos, 
articularam e indicaram contatos com outras instituições e atores estratégicos para participação. 
O diagnóstico foi apresentado nas oficinas e recebeu contribuições dos atores e parceiros locais. 
Estas parcerias possibilitaram a realização de 97 ações na região com todos os parceiros que atu-
aram de forma conjunta ou individual, visando reduzir a produção de resíduos e ampliar a coleta 
seletiva.

 Para a comunicação e divulgação do projeto e do diagnóstico, o Instituto 5 Elementos pu-
blicou 26 reportagens no site do instituto e no hotsite do projeto. O Jornal da Gente, parceiro que 
apoiou o projeto desde o início, também publicou 26 matérias exclusivamente sobre ações do pro-
jeto, incluindo notícias sobre o diagnóstico. Todos esses resultados estão detalhados no Relatório 
de Resultados do Projeto Consumo Sustentável e Ação dos Resíduos Sólidos na Subprefeitura 
Lapa.

 A seleção dos parceiros do projeto seguiu os critérios de identificar e articular instituições/
atores locais públicos e privados relevantes, com atuação direta ou interfaces na área de resíduos 
sólidos na região.
 
 As parcerias já firmadas perfizeram um total de 40, superando a meta proposta de 30 par-
ceiros, e o projeto continua agregando novas parcerias. Os parceiros institucionais até setembro de 
2014 são: 
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GOVERNAMENTAIS:
1. Autoridade Municipal de Limpeza Urbana de Autoridade de Limpeza Urbana de São Paulo 
(Amlurb), da Secretaria de Serviços; 
2. Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz (Ca-
des), da Subprefeitura Lapa; 
3. Diretoria de Ensino Centro Oeste (SEE);
4. Diretoria de Ensino Norte 1 (SEE);
5. Diretoria de Ensino Centro (SEE);
6. Diretoria Regional de Ensino Pirituba, da Secretaria Municipal de Educação; 
7. Parque Leopoldina Orlando Vilas Boas; 
8. Parque Vila dos Remédios;
9. Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (Pavs), da Prefeitura de São Paulo.

DO SETOR PRIVADO:
10.  Academia Ecofit Club;
11.  Bija Yoga - Yoga, Massagem Ayurvédica e Terapias de Crescimento Pessoal; 
12.  Bioideias Operações e Assessoria Agronômica; 
13.  Clã - Estúdio das Artes Cômicas;
14.  Envolverde - Comunicação e Sustentabilidade;
15.  Faculdades Integradas Rio Branco;
16.  Inova;
17.  Logística Ambiental - Loga;
18.  Mercado Apanã;
19.  Natura Cosméticos; 
20.  Wheat Organics Biopadaria; 
21.  Página Editora - Jornal da Gente; 
22.  Rede Resíduo;
23.  Toodo Eco;
24.  Waba Waba Media Ltda.

DA SOCIEDADE CIVIL:
25.  Associação de Agricultura Orgânica – AAO-SP;
26.  Associação Comercial de São Paulo - Distrital Lapa; 
27.  Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Afalesp); 
28.  Associação Paulista de Supermercados (Apas);
29.  Associação Reciclázaro;
30.  Fórum Social da Vila Leopoldina - Lapa;
31.  Instituto Kairós;
32.  Instituto Morada da Floresta;
33.  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) - Lapa Tito; 
34.  Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – (Sest/
Senat);
35.  Sociedade Benfeitora Jaguaré e Subprefeitura Lapa. 

DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: 
36.  Cooper Viva Bem;
37.  Cooperativa de Trabalho, Produção e Reciclagem de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos 
(Coopermiti); 
38.  Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem da Região Oeste (Cooperação);
39.  Cooperativa União Ambiental e Artesanal Mofarrej;
40.  Recicla Butantã.
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 Destacamos que o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis – (Pavs) é um parceiro estra-
tégico na região. Embora a parceria não esteja formalizada por meio de carta com a Secretaria 
Municipal de Saúde, os agentes de promoção ambiental e os agentes de saúde do Programa Saúde 
da Família com atuação na Subprefeitura Lapa participarão das oficinas do projeto.
 
 O projeto realizou três reuniões dos parceiros para dialogar sobre seu desenvolvimento e 
apresentar resultados do diagnóstico. 
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3. GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE DE SÃO PAULO

 A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) é o órgão gerenciador dos serviços 
de limpeza urbana prestados na cidade de São Paulo. Foi constituída como órgão da administração 
pública municipal indireta e vinculada à Secretaria Municipal de Serviços, cujas responsabilidades 
são a gestão dos programas de iluminação pública, limpeza urbana e serviço funerário. 
 
 Criada pela Lei 13.478/2002 e regulamentada pelo Decreto 45.294/2004, apenas em abril 
de 2012 foi instalada sua diretoria colegiada, formada pelo presidente e diretores administrativo e 
financeiro; de gestão de serviços e de planejamento e desenvolvimento. A sua estrutura operacio-
nal ainda se encontra em fase final de instalação e é apresentada na Figura 1.  
 
 A Amlurb tem a responsabilidade de promover a gestão integrada de resíduos sólidos, que 
é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a con-
siderar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 
premissa do desenvolvimento sustentável. 
 
 Os serviços de resíduos sólidos prestados pela Amlurb são os de coleta de resíduos de 
saúde, domiciliares e seletiva; varrição de vias públicas; lavagem de monumentos e escadarias e 
remoção de entulho. 

 Para a concessão dos serviços de limpeza urbana, o território do município foi dividido em 
dois setores: Noroeste e Sudeste (Figura 2). As empresas concessionárias prestadoras de serviços 
divisíveis (Edital de Concorrência 019, da Secretaria de Serviços e Obras, em 2003) são a Logística 
Ambiental de São Paulo S.A. (Loga), sob o contrato 027/SSO/2004, que atende à região Noroeste, 
e a Ecourbis Ambiental S.A., sob o contrato 027/SSO/2004, que atende à região Sudeste (Figura 2). 
As empresas concessionárias prestadoras de serviços indivisíveis (Edital de Concorrência Pública 
no 07, da Secretaria de Serviços, em 2011) são a Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A. (Contrato 

Figura 1 -Organograma da Amlurb (Fonte: Amlurb, 2013) 
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no 73/SES/2011) na região Noroeste, e o Consórcio Soma Soluções e Meio Ambiente S.A., (Con-
trato no 73/SES/2011)  na região Nordeste (Figura 2).  
 

Avaliação da Qualidade dos Serviços 
 
 A qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias é avaliada mediante a utilização 
de indicadores de desempenho. Nos termos da Portaria 001/Limpurb/06, de 8/2/2006, aperfeiçoa-
da pela Portaria 015/Limpurb-G/08, os serviços de limpeza urbana: coleta domiciliar, seletiva, em 
favelas,  em feiras livres, em contêineres, além de coleta de resíduos de serviços de saúde, trans-
bordo de resíduos sólidos domiciliares, tratamento de resíduos de serviços de saúde e disposição 
final dos resíduos sólidos domiciliares e resíduos dos serviços de saúde tratados e outros resíduos 
operados em regime jurídico de concessão, na medida das respectivas implantações e readequa-
ções, são controlados pela ferramenta Índice de Qualidade Global (IQG), que é o resultado pon-
derado de três índices parciais: coleta, tratamento e Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), 
cada um apurado com base em ponderação de sub-índices e indicadores próprios, determinantes 
do desempenho alcançado e penalidades cabíveis. 
 
 Os resultados destes índices interferem diretamente na remuneração mensal do prestador 
do serviço, podendo ensejar diminuição de recebimento mensal e inclusive, em casos extremos, 
rescisão contratual, se não mantidas as ruas e os equipamentos públicos em condições de limpeza 
adequados. As empresas contratadas assumiram o compromisso de trazer inovações tecnológicas, 
melhorias de processo, ganhos de produtividade e melhoras de qualidade como parte de um pro-
cesso de melhoria contínua.

Figura 2- Divisão territorial da concessão de serviços de limpeza urbana  
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 As empresas concessionárias responsáveis pelo atendimento, as subprefeituras atendidas, 
a população das regiões e o número de residências atendidas (Censo IBGE, 2010) são apresentados 
no Quadro 1.

AGRUPAMENTO EMPRESAS SUBPREFEITURAS ATENDIDAS Habitantes e residências

Noroeste 
13 SUBPREFEITURAS Loga e Inova

Butantã, Casa Verde/
Cachoeirinha, Lapa, 

Freguesia/Brasilândia, 
Perus, Penha, Pinheiros, 

Mooca, Pirituba/Jaraguá, Sé,
Santana/Tucuruvi, Tremembé/

Jaçanã, Vila Maria/Vila 
Guilherme.

6.765.000 hab.

1.495.000  res.

Sudeste 
19 SUBPREFEITURAS Ecourbis e Soma

Aricanduva/Formosa, 
Campo Limpo, Capela do 
Socorro, Cidade Ademar, 

Cidade Tiradentes, Ermelino 
Matarazzo, Itaquera, 

Guaianases, Ipiranga, Itaim 
Paulista, Jabaquara, M´Boi 
Mirim, Parelheiros, Santo 
Amaro, São Matheus, São 
Miguel, Vila Mariana, Vila 

Prudente, Sapopemba.

4.487.000 hab.

2.081.000  res.

 Os serviços prestados pelas empresas concessionárias são divididos em contratos para re-
síduos divisíveis (Loga e Ecourbis), e resíduos indivisíveis (Inova e Soma) no Quadro 2.

Empresas

Loga e Ecourbis

• Resíduos sólidos úmidos e secos e materiais de varredura domiciliares;
• Não residenciais, até 200 litros por dia;
• Resíduos inertes que não excedam a 50 quilos diários;
• Resíduos sólidos dos serviços de saúde;
• Resíduos volumosos, em pedaços, até 200 litros;
• Resíduos de feiras livres e mercados;
• Outros serviços de interesse social, definidos pela Amlurb - as empresas devem fazer 
os investimentos necessários para a execução dos serviços.

    Inova e Soma

• Recuperação de resíduos recicláveis em Pontos de Entrega Voluntária e Ecopontos;
• Conservação e limpeza de bens de uso comum (túneis, monumentos);
• Fornecimento e manutenção de lixeiras e equipamentos de recepção de resíduos; 
• Varrição de vias, viadutos, praças, escadarias, vielas e abrigos;
• Varrição durante e pós-feiras, lavagem e desinfecção das vias; 
• Limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo; 
• Raspagem de ruas e logradouros públicos pavimentados e pinturas de meio-fio 
capinação e roçada do leito das ruas, coleta do resíduo e remoção de animais mortos.

 A concessionária Loga também 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 e a Central mecanizada de triagem de resíduos secos  Ponte Peque-
na.  
 Os resíduos domiciliares (divisíveis) coletados pela Loga na região Noroeste de São Paulo 
são destinados à Central de Tratamento e Valorização Ambiental de Caieiras (CTVA Caieiras), de 

Quadro 1 - Atendimento da concessão e de contratos de serviços por agrupamento territorial

Quadro 2: Serviços de limpeza urbana prestados pelas empresas concessionárias e contratadas 
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propriedade da Essencis Soluções Ambientais. A Essencis pertence ao Grupo Solvi, uma holding 
controladora de empresas que atuam no segmento de resíduos, saneamento e valorização energé-
tica e engenharia.  

 A concessionária Ecourbis também administra o Sítio São João, executa a manutenção dos 
aterros desativados Sapopemba, São Mateus e Santo Amaro e opera as estações municipais de 
transbordo Santo Amaro e Vergueiro e a Central Mecanizada de Triagem de Resíduos Secos Santo 
Amaro. Os resíduos domiciliares (divisíveis) coletados pela Ecourbis na região sudeste de São Paulo 
são destinados à Central de Tratamento de Resíduos Leste.

 Segundo o PGIRS (PMSP, 2014), no município de São Paulo foram manejadas, em 2012, 
aproximadamente 20.100 toneladas/dia de vários tipos de resíduos sólidos de responsabilidade 
pública. Em termos de investimento financeiro previsto para a gestão dos resíduos sólidos, em 
2014 serão investidos R$ 2bilhões (R$ 14 habitante/mês) assim distribuídos: 

• R$ 947 milhões para pagamento de dois contratos de concessão;
• R$ 893 milhões para pagamento de serviços de limpeza urbana; 
• R$ 27 milhões para apoio aos catadores de materiais recicláveis;
• R$ 87 milhões para pagamento de manejo de resíduos inertes; 
• R$ 59 milhões para investimento e custeio, sem se considerarem os custos de limpeza de 
córregos e piscinões feitos pelas subprefeituras.

 Na cidade de São Paulo, em 2012, eram coletadas pela prefeitura 20.100 toneladas por dia 
de resíduos sólidos, provenientes de várias origens, como de feiras, domiciliares, de saneamento, 
de limpeza, de serviços de saúde, volumosos, de construção civil e de podas.

 Desses resíduos, os de origem domiciliar são aqueles que representam a maior quantidade, 
equivalente a 10.500 toneladas/dia. As análises gravimétricas destes resíduos mostram a 
predominância da fração orgânica na média da cidade, como mostra a Figura 3 a seguir.

A gestão de resíduos sólidos domiciliares no município de São Paulo inclui uma diversidade de re-
síduos, de tipos de coleta e que requerem diversas destinações e locais de disposição final, como 
mostra a Figura 4 a seguir.

Figura 3 - Composição gravimétrica dos resíduos domiciliares da cidade de São Paulo.
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Observação: A partir de junho de 2014 foram inauguradas as centrais mecanizadas de triagem 
Ponte Pequena e Santo Amaro e os resíduos secos/recicláveis de algumas regiões da cidade pas-
saram a ser encaminhados para essas centrais.

Figura 4 - Fluxograma da gestão de resíduos domiciliares no município de São Paulo.
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Sistema Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Secos

 A coleta seletiva consiste na coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme 
sua constituição ou composição, portanto abrange tanto os resíduos secos quanto os úmidos.
 
 De acordo com a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Decreto Federal  
7404/23 dez 2010), os resíduos devem ser separados em úmidos (sobras de alimento, papéis 
higiênicos e sujos e outros), secos (plásticos, vidros, metais, papéis e outros) e rejeitos, que são 
resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 
processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade 
que não a disposição final ambientalmente adequada. 

 O Sistema de Coleta Seletiva funciona de duas formas distintas e complementares: 1) Cole-
ta diferenciada porta a porta realizada por caminhões coletores; 2) Entrega voluntária dos resíduos 
recicláveis, pelos munícipes, em pontos específicos (PEVs e Ecopontos), descritos a seguir:

1) Coleta porta a porta de resíduos secos 
 Atende, em setembro de 2014, 75 dos 96 distritos do município de São Paulo. Um plano de 
universalização do sistema de coleta seletiva na cidade, até 2016, está sendo elaborado. 

 A coleta é realizada em um único dia da semana predefinido, pelas concessionárias Loga 
e Ecourbis e complementada por cooperativas de catadores de materiais recicláveis conveniadas 
com a Prefeitura. Existem atualmente 22 cooperativas conveniadas que integram cerca de 1.100 
catadores, operando as 22 centrais de triagem. No entanto, há 48 cooperativas que atuam no 
município de São Paulo – muitas delas aguardando as condições para se conveniar e melhorar 
as suas condições de trabalho na cidade – e que recebem os resíduos secos/recicláveis quando 
a capacidade das conveniadas está esgotada para recebê-los. Também existem milhares de cata-
dores avulsos coletando nas ruas da cidade. Não se conhece, porém, a quantidade de catadores, 
pois nunca houve um cadastramento, apenas estimativas. Este levantamento é fundamental para 
definir políticas públicas e estratégias de inclusão na coleta seletiva. Os resíduos secos coletados 
são: plásticos, vidros, papéis e metais.

  Na coleta seletiva, são utilizados dois tipos de caminhão: os compactadores e os do tipo 
“gaiola”, que encaminham os resíduos coletados para as 22 centrais de triagem, operadas por 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis conveniadas com a prefeitura e responsáveis 
pela triagem e comercialização dos resíduos recicláveis. As centrais de triagem onde operam as 
cooperativas estão situadas em áreas municipais cedidas ou em galpões alugados pela prefeitura. 
Nas centrais de triagem, é realizada uma separação manual por tipos de materiais em esteiras 
mecânicas transportadoras. Além da separação, é feita a prensagem e o armazenamento para 
comercialização pela própria cooperativa.

 A prefeitura paga as despesas de água e energia das centrais, e os recursos financeiros que 
resultam da venda dos recicláveis são da cooperativa. Após o pagamento das despesas da coopera-
tiva, as sobras são divididas entre os integrantes de acordo com as regras estabelecidas, em geral 
por hora trabalhada ou por produtividade. Os cooperados não são funcionários da prefeitura e não 
são remunerados pela prestação destes serviços. A remuneração dos cooperados se dá pela venda 
dos resíduos secos/recicláveis. Existem 48 organizações de catadores que operam na cidade de 
São Paulo, ainda não conveniadas, que estão autorizadas pela Amlurb a receber os resíduos secos 
coletados pelas empresas. Algumas delas já se encontram em processo de efetivação de convênio. 
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 A prefeitura está elaborando um modelo de pagamento pelo serviço ambiental prestado 
pelos catadores.

 

Centrais mecanizadas de triagem de resíduos secos 
 
 Desde junho de 2014 os resíduos secos coletados também são encaminhados para as cen-
trais mecanizadas de triagem, inicialmente na Central Ponte Pequena e posteriormente para a 
Central Santo Amaro, com capacidade de processamento de 250 toneladas diárias cada uma. Está 
prevista a instalação de mais duas centrais mecanizadas até 2016. As centrais foram instaladas em 
áreas públicas e são operadas pelas empresas concessionárias conjuntamente com cooperativas 
de catadores. 

 Segundo o novo modelo de coleta seletiva municipal, haverá contratação e remuneração 
dos serviços prestados pelas cooperativas de catadores. Segundo a Resolução 28/2014 da Am-
lurb, foi instituído um Conselho Gestor do novo modelo de coleta seletiva que será responsável 
pela gestão do Fundo Municipal de Coleta Seletiva, Logística reversa e inclusão de catadores, de 
natureza privada, e pela contratação de um agente operador do sistema. Integram o conselho co-
operativas não-conveniadas com a Amlurb que aderiram ao novo modelo e as que já são convenia-
das; organizações não-governamentais; representantes do poder público indicados pela autarquia, 
a Secretaria de Serviços, do Verde e Meio Ambiente e representantes de instituições de ensino 
superior e pesquisa. O fundo, além das receitas advindas da venda dos resíduos, também deverá 
receber recursos financeiros dos acordos firmados no âmbito da logística reversa de embalagens 
em geral e outros com a finalidade de ampliar o número de cooperativas e melhorar a infraestru-
tura. Segundo a Amlurb, a prefeitura também pretende remunerar catadores avulsos e integrá-los 
ao sistema de coleta seletiva.

 Em 2013, um acordo com o BNDES garantiu um investimento de R$ 40 milhões para as 
cooperativas, proporcionando a melhoria na infraestrutura dessas unidades e a qualificação dos 
cooperados. Estes recursos ainda não foram repassados ao município.

2) Coleta seletiva por meio de entrega voluntária dos resíduos recicláveis 
 A entrega voluntária ocorre de duas formas: 1) Em Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dis-
ponibilizados em locais públicos, condomínios residenciais, escolas, bancos, universidades, órgãos 
públicos; 2) Em 69 Ecopontos instalados na cidade. Os Ecopontos também recebem resíduos de 
construção civil e volumosos. 

Fotos: Caminhões de coleta seletiva - compactador e gaiola.
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 Os recipientes de coleta são contêineres plásticos com capacidade para 2.500 litros. Nos 
contêineres existem informações ao cidadão sobre os resíduos recicláveis e não recicláveis que de-
vem ser depositados. Há ainda uma sistemática de coleta realizada pelas empresas Inova e Soma.

Fotos: Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de resíduos secos e caminhão compactador de coleta mecanizada

                                                                        
Fiscalização

 As competências para fiscalização relativa aos resíduos sólidos no município são estabe-
lecidas na Lei 13.478/02, e Decreto 42.238/02 de posturas municipais, no Edital da Concorrência 
Pública 07 de 2011, da Secretaria de Serviços (SES), e nos contratos dela decorrentes.  
 
 A Amlurb é responsável exclusiva pela fiscalização dos contratos dos serviços divisíveis 
prestados pelas empresas concessionárias Loga e Ecourbis.  
 
 As subprefeituras têm a competência concorrente com a Amlurb de fiscalizar os serviços 
indivisíveis. A Portaria nº 016/Amlurb/2012 orienta a atuação dos servidores municipais respon-
sáveis, da Amlurb e das subprefeituras, na fiscalização concorrente da execução dos serviços in-
divisíveis de limpeza urbana, a cargo das empresas Inova – Gestão de Serviços Urbanos S.A., do 
consórcio Soma – Soluções e Meio Ambiente, nos termos dos Contratos números73 e 74/SES/11. 
 
 Por serem executados no regime indireto de empreitada por preço mensal global, os ser-
viços regulares de limpeza urbana serão orientados por roteiros previamente definidos em Plano 
de Trabalho, de apresentação obrigatória pela contratada. Esses planos devem ser elaborados 
conjuntamente entre a Subprefeitura e a contratada e utilizados pela Subprefeitura para plane-
jamento da fiscalização e verificação da regularidade das equipes e equipamentos. Devem conter 
obrigatoriamente: tipo de serviço a ser executado, descritivo do equipamento a ser utilizado, data, 
itinerário/roteiro e horário de início/fim dos serviços programados. Após aprovação pela Subpre-
feitura, os planos devem ser encaminhados para a Amlurb.

 As vistorias são realizadas por agentes vistores mediante solicitações, com o objetivo de 
coibir irregularidades por meio de aplicação de sanções; orientar o munícipe sobre a legislação e 
consequências, para o município e comunidade, caso a irregularidade permaneça; participar de 
operações especiais visando inibir a atuação de operadores clandestinos da coleta de resíduos.
Após a vistoria o agente vistor informa, na solicitação original, o fato constatado e as providências 
tomadas, encaminhando o documento via expediente ou diretamente para o local que o originou. 
Se necessário, para a conclusão ou resolução do problema, o documento será encaminhado para 
outro órgão.
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Exclusiva de AMLURB

• Fiscalizar contratos de Serviços Divisíveis;
• Emitir multas referentes aos contratos  73 e 74 de 2011 de serviços indivisíveis;
• Realização de triagem e catação de lixo em via pública;
• Atear fogo ao lixo;
• Geradores de resíduos sólidos de saúde: cadastro e acondicionamento correto;
• Falta de cestos de lixo em estabelecimentos;
• Falta de limpeza em terrenos particulares não edificados.

Amlurb ou Subprefeituras

• Grandes geradores: a) cadastro regularizado; b) não contratar serviço particular de coleta; 
c) depositar lixo em via pública; d) não comprovação do destino dos resíduos;
• Acondicionamento de lixo para coleta regular em recipiente inadequado e acúmulo de lixo;
• Acondicionamento de materiais explosivos, tóxicos, corrosivos, perfurantes com o lixo;
• Colocação do lixo para coleta fora do horário permitido;
• Deposição de material em área pública (cones para reserva de vagas, resíduos e mercadorias)  
e (entulho, terra, resíduos acima de 50 quilos); veículos abandonados há mais de cinco dias em 
via pública, material de construção há mais de dois dias;
• Lançar/atirar lixo de qualquer natureza em via pública;
• Sujar área/via pública durante carga e descarga;
• Derramamentos em área/via pública.

Exclusiva da Subprefeitura

• Colocação de cestos de lixo nos estabelecimentos;
• Limpeza de terrenos;
• Serviços indivisíveis de limpeza urbana, a cargo das empresas  Inova, do consórcio Soma, 
nos termos dos Contratos 73 e 74/SES/11.

 Quando há constatação de irregularidade e, após a obtenção de dados do infrator, os docu-
mentos são lavrados para aplicação das seguintes penalidades: 1) AIIP (Auto de Infração de Im-
posição de Penalidade) para irregularidades cometidas por veículos; 2) Auto de apreensão para 
veículo ou caçamba passível de apreensão; 3) Auto de multa a todos os casos previstos na legis-
lação. Os autos de multas são encaminhados para o setor Unicai, que entre outras atribuições, é 
responsável por: 1) Cadastrar e emitir multas; 2) Informar sobre o andamento de processos; 3) 
Fornecer aos infratores as informações solicitadas sobre procedimentos para defesa (recurso) e 
andamento de processos.
 
 Com relação à fiscalização e ao controle dos serviços das empresas concessionárias que 
realizam os serviços de coleta domiciliar e de serviços de saúde há dois projetos: o Projeto Fiscor, 
para monitoramento por GPS/GPRS das rotas dos veículos, e o Projeto Siscor, para controle online 
da pesagem dos veículos nas áreas de disposição final. 

Quadro 3 - Competências de fiscalização de resíduos sólidos (Fonte: Amlurb, 2014).
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3.1. PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS DA CIDADE DE SÃO PAULO (PGIRS)

 Em agosto de 2012, foi apresentado o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 
Município de São Paulo (PGIRS). Com a mudança de administração municipal, em 2013, foi pro-
posta uma revisão participativa do plano apresentado. Esta iniciativa coincidiu com a realização da 
IV Conferência Nacional de Meio Ambiente, cujo tema de 2013 foi o de contribuir para a adoção da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, com foco em produção e consumo sustentáveis; redução dos 
impactos ambientais; geração de trabalho, emprego e renda, e educação ambiental.

 Em 17 de maio de 2013, por meio de Decreto Municipal 53.924, foi convocada a Conferên-
cia Municipal de Meio Ambiente do Município de São Paulo e criado o Comitê Intersecretarial para 
a Política Municipal de Resíduos Sólidos, integrado pelos seguintes atores: Secretarias Municipais 
de Serviços; do Governo; do Verde e Meio Ambiente; dos Direitos Humanos e Cidadania; da As-
sistência e Desenvolvimento Social; do Trabalho e Empreendedorismo; da Saúde e de Coordenação 
das Subprefeituras. Este colegiado foi instituído com os objetivos de acompanhar o processo de 
revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de incorporar as Políticas Nacionais de 
Resíduos Sólidos, de Saneamento Básico e sobre Mudanças Climáticas. 

 Os cinco grupos de trabalho (GTs) constituídos neste comitê têm participação paritária do 
Poder Público e da sociedade civil organizada, eleita por seus pares. Eles foram criados com as se-
guintes atribuições: 

1) Elaborar o Plano Municipal de Educação Ambiental e Comunicação em Resíduos Sólidos; 
2) Coordenar a reelaboração do PGIRS, inclusive o Plano do Sistema de Coletas Seletivas; 
3) Elaborar o Programa de Coleta Seletiva Solidária em órgãos públicos, com inclusão dos catadores 
de materiais recicláveis e reutilizáveis; 
4) Implementar as ações para resíduos da construção civil; 
5) Propor instrumentos normativos e legais para a política municipal. 

 No processo de reelaboração participativa do PGIRS, houve etapas preparatórias nas 31 
Subprefeituras, que ocorreram no período de 8/6/2013 a 27/7/2013, e oficinas temáticas para 
aprofundamento entre 31/7 e 1º/8. 

 A IV Conferência Municipal de Meio Ambiente foi realizada em 30 e 31 de agosto e 1º de 
setembro, no Anhembi. Participaram 800 delegados eleitos, e o tema da conferência foi a imple-
mentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei federal 12.305/2010). Os resultados da 
conferência estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Serviços, em Conferência de Meio 
Ambiente - Resultados. 

 As principais diretrizes aprovadas na ocasião para a gestão dos resíduos domiciliares secos 
foram incorporadas ao PGIRS e são as seguintes:

a) Universalização do acesso dos munícipes ao sistema de coleta seletiva de resíduos secos/úmidos 
e outros;
b) Ampliação dos níveis de recuperação dos resíduos;
c) Ampliação e fortalecimento da estrutura organizacional de catadores, inclusive nos aspectos 
relacionados à saúde e segurança do trabalho;
d) Inclusão e integração socioeconômica dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis não 
organizados e em situação de vulnerabilidade;
e) Formalização e regularização dos estabelecimentos da base da cadeia econômica, inclusive nos 
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aspectos de relações do trabalho;
f) Instalação da Logística Reversa;
g) Adoção do Programa de Coletas Seletivas Solidária nos Próprios Municipais;
h) Estruturação de um “Fundo da Coleta Seletiva” para apoio aos catadores;
i) Promoção da contratação das organizações de catadores, para remuneração dos serviços de co-
leta, triagem e educação ambiental;
j) Fomento às indústrias de transformação e de reciclagem, incluindo a desoneração fiscal;
k) Não à incineração de resíduos sólidos.
 
 Em 2 de abril de 2014 foi lançado o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 
Cidade de São Paulo (PGIRS 2014), regulamentado por meio do Decreto 54.991, de 2 de abril de 
2014, que aprova as alterações e consolida o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 
Município de São Paulo  (2014/2033).

Diretrizes e Propostas do PGIRS 

 O PGIRS foi elaborado para um horizonte futuro de 20 anos e, para que seja efetivado, 
precisa ser incorporado pelas subprefeituras e nos planos de bairros previstos no Plano Diretor 
Estratégico da cidade. Apresenta ferramentas de ação, apoiadoras de uma agenda a ser cumprida 
pelos gestores locais, pelos Cades regionais e pelo Conselho Participativo Municipal. 

 A principal diretriz do PGIRS implica uma mudança radical na forma de gestão dos resíduos 
da cidade e foi chamada de “redefinição da rota tecnológica”. Esta rota baseia-se na maior recupe-
ração dos resíduos por meio das seguintes estratégias:

• Máxima segregação de resíduos nas fontes geradoras e sua valorização; 
• Incentivo à retenção de resíduos na fonte;
• Elaboração de um plano de coletas seletivas, incluindo resíduos domiciliares orgânicos, resíduos 
domiciliares recicláveis secos, resíduos da construção civil, resíduos orgânicos de feiras, sacolões, 
mercados e escolas;
• Indução de práticas de coleta seletiva para agentes que devam ter seus planos de gerenciamento 
de resíduos sólidos. 

 Este novo modelo de gestão baseia-se no atendimento à ordem de prioridades estabelecida 
no artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos e em boas práticas internacionais, cujas 
iniciativas implementaram coletas seletivas, recuperação e valorização intensa de resíduos, 
compostagem de orgânicos com foco no tratamento no local de geração na fonte geradora; 
biodigestão dos resíduos indiferenciados; intensa recuperação dos resíduos de construção civil  
e logística reversa de embalagens e resíduos especiais. Também implicará várias mudanças, que 
serão adotadas gradativamente e que dependem de uma grande mudança cultural da população 
da cidade em relação à forma com que se relaciona com seus resíduos gerados e descartados. 
 
 Estão previstas no PGIRS a instalação e universalização gradativa da coleta seletiva, medi-
ante as seguintes ações e estratégias:

Ampliação da Coleta Seletiva de Resíduos Secos
 
• Melhoria das condições de trabalho e de operação das cooperativas conveniadas nas centrais de 
triagem;
• Construção de quatro novas Centrais de Processamento dos Resíduos da Coleta Seletiva de Se-
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cos – mecanizadas. O PGIRS prevê a ampliação da capacidade produtiva de centrais de triagem 
já instaladas em pequenas áreas – 10 unidades em espaços públicos cedidos, com capacidade de 
processamento de 390 toneladas por dia em conjunto com outras cooperativas contratadas; 
• Instalação de centrais de processamento da coleta seletiva de resíduos secos, sendo quatro uni-
dades distribuídas regionalmente, com capacidade para 1.000 toneladas por dia; 
• Incentivos à redução da informalidade de sucateiros e ferros-velhos. 

Logística Reversa 

 A curto prazo, para que entrem em vigor até 2016, serão propostos Termos de Compromis-
so para as cadeias produtivas responsáveis por lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos, pilhas 
e baterias, pneus, óleos lubrificantes e agrotóxicos. Também serão inclusos resíduos volumosos, 
especialmente os produzidos em madeira.

 Os termos de compromisso devem prever a construção e manutenção de pontos de 
recolhimento dos produtos pós-consumo em determinados estabelecimentos comerciais, de 
maior porte ou de comércio específico, com a devida divulgação aos consumidores locais, e 
ainda o recolhimento dos resíduos pós-consumo eventualmente recebidos na rede municipal de 
Ecopontos.

Ampliação da Recuperação de Resíduos Úmidos 

• Fornecimento de composteiras e orientação técnica para compostagem na fonte geradora, em 
condomínios, casas, parques e áreas de difícil acesso.
• Instalação de oito centrais de pequeno porte com capacidade de 50 toneladas/dia.
• Instalação de três unidades de Tratamento Mecânico Biológico de 1.250 a 2.500 toneladas por 
dia, totalizando a capacidade de processamento de 5.000 toneladas/dia de resíduos com alto per-
centual de rejeitos. Das 5.000 toneladas por dia recebidas nas TMBs, estima-se que 1.300 sejam de 
resíduos secos, que serão conduzidos aos processos de segregação mecânica. O manejo de 1.250 
toneladas/dia demanda uma área em torno de 100.000 metros quadrados.
• Fomento ao estabelecimento de negócios com compostagem e biodigestão.

 A substituição de coleta, transporte e aterramento de orgânicos pela sua compostagem na 
fonte geradora propiciará, segundo o PGIRS (2014), redução de custo da ordem de 4:1.
 
 Um projeto piloto será desenvolvido, nos dois agrupamentos e em diversas faixas de renda, 
para verificação das dificuldades que deverão ser equacionadas para a ação.

Ampliação da Recuperação de Resíduos da Construção Civil

• Ampliação dos Ecopontos e redução dos pontos viciados de deposição de resíduos (entulho); 
• Investimentos em novas soluções para os resíduos volumosos e os RCC – resíduos da construção 
civil, tais como o fomento à multiplicação dos negócios com estes resíduos e ao uso de agregados 
reciclados.

Estímulo ao Consumo Sustentável 

• Incentivos ao consumo de produtos/embalagens recicláveis e constrangimento ao consumo pú-
blico de produtos não recicláveis.
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 A adoção do manejo diferenciado dos resíduos domiciliares até 2016 se dará gradativa-
mente, baseado em três campanhas:

1) Expansão e aprofundamento da coleta seletiva de RSD Secos (2º semestre de 2014);
2) Cessão de composteiras e orientação técnica ao uso em distritos piloto (início no 1º semestre 
de 2015); 
3) Articulação da coleta seletiva de RSD Orgânicos e da coleta em contêineres de rejeitos (início no 
1º semestre de 2016).

A figura 5 mostra de que forma a Prefeitura de São Paulo pretende atingir a meta de até o ano de 
2033 reduzir em 80% a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários. Também apre-
senta as campanhas previstas para universalizar a coleta de resíduos secos e úmidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dentre o conjunto de estratégias para reduzir a geração e a quantidade de resíduos destinada 
aos aterros, a efetivação do Programa Municipal para Manejo Diferenciado de Resíduos Sólidos 
nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino é fundamental. Este programa deverá 
envolver as 1.475 escolas municipais e as unidades estaduais e federais que se interessarem. A 
segregação e coleta seletiva de resíduos secos e úmidos serão obrigatórias nas unidades municipais. 
Haverá incentivos à promoção da compostagem in situ e da montagem de hortas. Também será 
implementado o Programa Feiras Sustentáveis com o objetivo de compostar os resíduos orgânicos 
de todas as 883 feiras livres da cidade até o fim de 2016.

Metas do PGIRS 
 
 As metas do PGIRS, apresentadas a seguir, foram discutidas e definidas em processo poste-
rior à IV CMMA, em oficinas técnicas desenvolvidas em novembro/2013, e vinculadas ao período 
de 20 anos, estabelecido como vigência do PGIRS. 

Figura 5 - Implementação do PGIRS, campanhas e metas propostas 30 (Fonte: Amlurb, PGIRS, 2014).
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Principais metas: 
• Universalizar a coleta seletiva de resíduos secos com atendimento total do território (96 distritos 
da cidade), precedida de campanhas, a partir de 2014, até o fim de 2016;
• Atingir a adesão de, no mínimo, 70% dos domicílios à coleta seletiva de RSD secos, precedida de 
campanha de comunicação, até o 20o ano de adoção do PGIRS;
• Instituir o manejo diferenciado de resíduos nas Unidades Educacionais municipais, em conformi-
dade com a meta de universalização das coletas seletivas;
• Implementar o manejo diferenciado de resíduos sólidos nas Unidades de Saúde;
• Incentivar o manejo diferenciado de resíduos sólidos, quando da adesão ao Programa Escolas 
Sustentáveis, até o fim de 2016;
• Adotar o Programa de Coletas Seletivas Solidárias em instalações públicas municipais, com início 
em 2014;
• Regulamentar os procedimentos de apresentação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos em formato eletrônico online em 2015;
• Definir o sistema de logística reversa (termos de compromisso) para implementação e operacio-
nalização do retorno de produtos pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
com a devida fiscalização do cumprimento até 2016;
• Ampliar a capacidade produtiva das dez centrais de pequeno porte instaladas em próprios públi-
cos, com introdução de equipamentos mecânicos até 2016;
• Instalar quatro centrais de grande porte e processamento mecanizado, com controle sistemático 
dos processos e dos impactos, sendo duas em 2014 e outras duas em 2016, distribuídas pelos dois 
agrupamentos;
• Instalar três unidades de Tratamento Mecânico Biológico (TMB) em Ecoparques, com segregação 
mecânica e tratamento do resíduo seco, com controle sistemático da qualidade dos processos e 
dos impactos, entre 2018 e 2019, distribuídas pelos dois agrupamentos;
• Ampliar os Ecopontos para atingir 140 unidades em 2016 e chegar a 300 em 2020, com redução 
proporcional no número de pontos viciados.

Agendas de Implementação com as Subprefeituras
 
 As Subprefeituras receberão no âmbito do PGIRS um conjunto de dados da região organiza-
dos em mapas georreferenciados e serão responsáveis, em conjunto com a Amlurb, entre outras 
demandas por:

• Acompanhar e participar do processo de planejamento da Rede de Ecopontos no território da 
Subprefeitura; 
• Definir os distritos que receberão as ondas de ampliação da coleta seletiva de RSD Secos, no cro-
nograma estabelecido no Plano de Coletas Seletivas;
• Definir os distritos que receberão o início da coleta seletiva de RSD Orgânicos, no cronograma 
estabelecido;
• Participar da definição de soluções para recepção de volumosos em instalações privadas (um 
ponto até 2015, dois pontos até 2017 e três pontos até 2019);
• Acompanhar a definição e instituição dos Termos de Compromisso para a logística reversa 
de lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas e baterias (recebimento nos pontos de distribuição e 
comercialização com área superior a 300 metros quadrados, até 2016) e também dos pneus, óleos 
lubrificantes e agrotóxicos.
 
 Segundo o plano, os mapas georreferenciados e dados serão atualizados periodicamente 
pela Amlurb e disponibilizados ao subprefeito e sua equipe, aos supervisores locais da limpeza 
urbana, ao Cades Regional, à instância local de implementação do PGIRS e aos Polos de Educação 
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Ambiental e Comunicação Social (ou outra designação que recebam).

 Serão fornecidos os seguintes mapas e informações: 

• Mapa dados gerais: Dados demográficos, socioeconômicos, físicos, etc;
• Mapa RSD Secos: Grandes geradores, condomínios, favelas, cooperativas, sucateiros, escolas, 
Ecopontos, associações de bairro, ONGs e outros;
• Mapa RSD Orgânicos: Grandes geradores, condomínios, favelas e comunidades, feiras, praças e 
parques, associações de bairro, ONGs e outros;
• Mapa RCC e Volumosos: Distribuidores de materiais e produtos, pontos viciados, rede de Eco-
pontos, ATTs, favelas, etc.;
• Mapa RSS: Unidades de saúde, farmácias e drogarias e outros;
• Mapa Resíduos de Logística Reversa: Distribuição e comércio, borracharias, postos, garagens, 
etc.;
• Mapa Resíduos de Transportes: Terminais, pátios, garagens de frota, etc.;
• Mapa da Educação Ambiental: Instituições do terceiro setor, associações de bairro, escolas, igre-
jas, jornais, condomínios, feiras, praças e parques entre outros.

Propostas de Controle Social 

 O PGIRS propõe as seguintes instâncias para o controle social de sua implementação: 

• O Conselho Participativo Municipal, existente em cada subprefeitura, órgão consultivo de repre-
sentação da sociedade, que tem como atribuições “exercer o controle social, assegurando a partici-
pação da sociedade, no planejamento e fiscalização das ações e gastos públicos nas regiões, como 
também sugerindo ações e políticas públicas nos territórios”. 
• O Cades (Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), organizado 
em nível central e reproduzido em cada subprefeitura, integrado por representantes da sociedade 
civil e do governo, dando-se essa representação de modo paritário nos Cades regionais, também 
constituirá um fórum da maior importância para o controle das atividades relacionadas ao PGIRS. 
Sugere-se, portanto, a criação de Câmaras Técnicas no âmbito dos Cades Regionais e no Cades 
municipal, com representações amplas, capazes de oferecer às instâncias colegiadas os insumos 
necessários ao controle social da implementação do PGIRS.
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4. CARACTERIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA LAPA

 A Subprefeitura Lapa é uma das 32 subprefeituras da cidade de São Paulo, como mostra a 
figura 6.  As subprefeituras são subordinadas à Secretaria Municipal de Coordenação das Subpre-
feituras e têm atribuições de prestar mais de 150 serviços à população, divididos em cinco catego-
rias: alvarás e certificados; obras e serviços; consultas e processos; uso e ocupação do solo e visto-
ria e fiscalização. Há também outros como: reparo de buracos, limpeza, queixas sobre iluminação, 
construção irregular, poda de árvore e bilhete único especial (gestantes, idosos e deficientes).

Figura 6 - Divisão territorial da concessão de serviços de limpeza urbana.

Figura 7 - Mapa da Subprefeitura Lapa 

 O território da Subprefeitura Lapa abrange uma área de 40,10 km2 dos municípios e abrange 
seis distritos: Barra Funda, Jaguara, Jaguaré, Lapa, Perdizes e Vila Leopoldina (Figura 7).
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Tabela 1 - Dados demográficos da Subprefeitura Lapa

Figura 8 - Imagem do Google do Distrito da Barra Funda

Dados demográficos 

 A Subprefeitura Lapa contava, em 2010, com 305.526 habitantes (Censo IBGE, 2010), 2,7% 
do total de habitantes do município de São Paulo. O Distrito da Lapa ocupa a maior área da região, 
no entanto, o de Perdizes concentra maior população e densidade demográfica (Tabela 1). 

Distritos Área 
(km²)

População 
(1996)

População 
(2000)

População 
(2010)

Densidade 
demográfica 
(Hab./km²)

Barra Funda 5,6 14.387 12.992 14.383 2.568

Jaguara 4,6 24.895 25.753 24.895 5.412
Jaguaré 6,6 49.863 42.503 49.863 7.555
Lapa 10 65.739 60.281 65.739 6.574
Perdizes 6,1 111.161 102.521 111.161 18.223
Vila 
Leopoldina 7,2 39.485 26.874 39.485 5.484

TOTAL 40,1 305.526 270,924 305.526 7.619

Principais características dos distritos

 Existem grandes diferenças intradistritais na região como demonstrado pelo Censo IBGE 
2010 (IBGE, 2012) e por pesquisas realizadas na região, pelo jornal Folha de S. Paulo, em 2012 
(Folha de S. Paulo, 2012a 2012b).

BARRA FUNDA
 
O distrito da Barra Funda possui uma população de 
14.383 habitantes distribuídos em 5,6 km2 (Figura 8). 
Com um IDH de 0,917 (21º lugar entre os 96 distritos), 
a população do distrito possui uma proporção de 44% 
de cidadãos do sexo masculino para 56% do sexo femi-
nino. A idade média é de 44 anos. O nível de escolari-
dade se distribui em 30% no Ensino Fundamental, 38% 
no Ensino Médio e 32% no Ensino Superior.
 
 Os bairros da Barra Funda são: Água Branca, 
Barra Funda, Vila Barra Funda, Vila Chalot, Vila dos 
Ferroviários e Parque Industrial Tomas Edson.
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PERDIZES
 
 O distrito de Perdizes possui uma população de 
111.161 habitantes distribuídos em 6,1 km2 (Figura 9). 
Com um IDH de 0,957 (3º lugar entre os 96 distritos), a 
população do distrito possui uma proporção de 44% de 
cidadãos do sexo masculino e 56% do sexo feminino. A 
idade média é de 44,7 anos. O nível de escolaridade da 
população se distribui em 15% no Ensino Fundamental, 
17% no Ensino Médio e 68% no Ensino Superior.
 Os bairros de Perdizes são: Vila Anglo-Brasileira, 
Campos da Escolástica, Perdizes, Vila Pompeia, Bairro Si-
ciliano, Sumaré, Bairro Urbanizadora e Jardim Vera Cruz. 

LAPA

 O distrito da Lapa possui uma população de 
65.739 habitantes distribuídos em 10 km2 ( Figura 10). 
Com um IDH de 0,941 (11º lugar entre os 96 distritos), 
a população do distrito possui uma proporção de 45% 
de cidadãos do sexo masculino 55% do sexo feminino. 
A idade média é de 46 anos. O nível de escolaridade da 
população se distribui em 30% no Ensino Fundamental, 
33% no Ensino Médio e 37% no Ensino Superior.
 Os bairros da Lapa são: Água Branca, Alto da 
Lapa, Vila Anastácio, Vila Argentina, Vila Augusto, Vila 
Ipojuca, Lapa, Lapa de Baixo, Parque Residencial Lapa, 
Vila Pompéia, Vila Romana e Bairro Siciliano.                             

VILA LEOPOLDINA 

 O distrito da Vila Leopoldina possui uma popu-
lação de 39.485 habitantes distribuídos em 7,2 km2. 
(Figura 11). Com um IDH de 0,907 (23º lugar entre os 
96 distritos), a população do distrito possui uma propor-
ção de 49% cidadãos do sexo masculino e 51% do sexo 
feminino. A idade média é de 42 anos. O nível de es-
colaridade da população se distribui em 31% no Ensino 
Fundamental, 30% no Ensino Médio e 40% no Ensino Su-
perior.
 
 Os bairros da Vila Leopoldina são: Alto da Lapa, 
Bela Aliança, Conjunto Haddad, Vila Hamburguesa, 
Jardim Humaitá, Parque da Lapa, Vila Leopoldina, Vila 
Ribeiro de Barros. Figura 11- Imagem do Google do Distrito Vila Leopoldina

Figura 9 - Imagem do Google do Distrito de Perdizes

Figura 10 - Imagem do Google do Distrito da Lapa
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JAGUARA

 O distrito Jaguara possui uma população de 
24.895 habitantes distribuídos em 4,6 km2 (Figura 12). 
Com um IDH de 0,863 (44º lugar entre os 96 distritos), 
a população do distrito possui uma proporção de 47% 
cidadãos do sexo masculino e 53% do sexo feminino. A 
idade média é de 43,3 anos. O nível de escolaridade da 
população se distribui em 37% no Ensino Fundamental, 
47% no Ensino Médio e 17% no Ensino Superior.

 Os bairros do distrito da Jaguara são Parque 
Anhanguera, Vila Aparecida Ivone, Jardim Belaura, 
Jardim Cimobil, Vila Eleonora, Jaguara, Vila Jaguara, 
Jardim Marisa, Vila Nilva, Jardim Piauí, Vila Piauí, Vila 
Remédios, Vila Santa Edwiges, Chácara São João, Vila 
Varanda e Jardim Vieira.

JAGUARÉ

 O distrito do Jaguaré possui uma população de 
49.863 habitantes distribuídos em 6,6 km2 (Figura 13). 
Com um IDH de 0,849 (51º lugar entre os 96 distritos), a 
população do distrito possui uma proporção de 47% de 
cidadãos do sexo masculino e 53% do sexo feminino. A 
idade média é de 39,7 anos. O nível de escolaridade da 
população se distribui em 51% no Ensino Fundamental, 
37% no Ensino Médio e 11% no Ensino Superior.

 Os bairros do Jaguaré são: Conjunto Butantã, 
Parque Continental, Vila Graziella, Jaguaré, Centro In-
dustrial Jaguaré, Vila Jaguaré e Vila Lageado.

Histórico

 Conforme apresentado no site da Subprefeitura Lapa, as origens da Lapa remontam aos 
primórdios do povoamento de São Paulo de Piratininga. A primeira notícia sobre a região é de 
1581, quando os jesuítas receberam uma sesmaria junto ao Rio Emboaçava, atual Pinheiros. Em 
1743, os jesuítas deixaram a região e, em 1765, a paragem de Emboaçava tinha apenas cinco casas 
e 31 habitantes.

 A qualidade do barro nas margens do Rio Tietê favoreceu, em meados do século 19, o de-
senvolvimento de algumas olarias e o crescimento do povoado, reforçando a urbanização do bairro 
que começava a se tornar industrial.

 Na segunda metade do século passado, São Paulo iniciou o apogeu da economia cafeeira. 
Com a transferência do centro de produção de café do Vale do Paraíba para a região de Campinas e 
visando ao escoamento do café para o mercado externo, foi fundada em 1860 a “Association of the 
São Paulo Railway Co. Ltda”. Em 1867, foi inaugurada a estrada de ferro ligando Santos a Jundiaí, 
que passava por São Paulo. No lado oeste da cidade, a única estação era a da Água Branca, que 

Figura 12 - Imagem do Google do Distrito Jaguara

Figura 13- Imagem do Google do Distrito Jaguaré
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cruzava os caminhos que ligavam a cidade à Freguesia do Ó, Pinheiros e Campinas. O trem também 
passou a fazer uma parada próximo à ponte do sítio do Coronel Anastácio para atender a popula-
ção do incipiente bairro da Lapa.

 Neste período, a Lapa começava a apresentar os elementos que a definiriam como bairro 
urbano da cidade de São Paulo. As pequenas propriedades rurais da região começaram a ser 
loteadas, atraindo a crescente massa de imigrantes, principalmente italianos. Nesse processo foi 
aberto, na década de 1880, o loteamento de Vila Romana, composto de lotes agrícolas (chácaras). 
No mesmo período, foi lançado o loteamento do Grão Burgo da Lapa, compreendendo o já 
existente núcleo da “Lapa de Baixo” e toda a atual região central do bairro. Data dessa época 
também o loteamento de Vila Sofia, hoje confundido com Vila Romana, composto por 808 lotes de 
características urbanas.

 A ferrovia incentivou o surgimento das primeiras indústrias da região, como a Vidraria San-
ta Marina e o Frigorífico Amour, que se beneficiaram da proximidade com o Rio Tietê. Nas próximas 
três décadas de 1930, as indústrias se expandiram em direção a outras áreas, mais especificamente 
para a Vila Leopoldina (onde concentrou grandes indústrias, principalmente do ramo metalúrgico), 
Vila Hamburguesa e Anastácio.

 Se num primeiro momento a ferrovia contribuiu para a construção de indústrias na Lapa, 
nas décadas de 1950 e 1960, esta foi acelerada com a construção das marginais dos Rios Pinheiros 
e Tietê e das rodovias.

 Com a instalação das oficinas e da estação da S.P.R. (São Paulo Railway), nos fins do século 
passado, a Lapa entrou no século 20 como um bairro urbano da cidade de São Paulo. A “Lapa de 
Baixo” foi escolhida pelos funcionários transferidos, o que veio a incrementar o pequeno comércio 
local. Após dois ou três anos da instalação das oficinas, surgiram casas na Lapa; umas de aparência 
importante, de propriedade dos mestres das oficinas, escriturários categorizados, e outras, peque-
nas, de propriedade de maquinistas, chefes de trens e raras de operários.

 Nas primeiras décadas deste século, a Lapa de Baixo passou a contar com uma melhor in-
fraestrutura urbana. Em 1915, havia rede de esgoto na Barra Funda, Água Branca e Lapa. Surgiram 
o comércio, as escolas, o bonde, a nova matriz, os cinemas, a imprensa e a iluminação pública. 
O Largo da Lapa transformou-se no primeiro polo comercial do bairro, servindo a outras regiões 
situadas ao longo da linha de trem.

 Com a chegada dos bondes, desenvolveu-se o comércio na “Lapa de Cima”. Em 1908, fun-
dou-se a Cooperativa dos Operários da Ferrovia. Na década de 1920, o comércio tomou impulso 
nas ruas Dr. Cincinato Pomponet, 12 de Outubro e adjacências.

 A partir do fim da Primeira Guerra Mundial, surgem novos loteamentos e o bairro passou a 
expandir seus limites: a Vila Anastácio, urbanizada em 1919, e a Vila Ipojuca, em 1921, passaram a 
ser ocupadas por imigrantes do leste europeu. A partir de 1920, a Cia. City realizou os loteamentos 
do Alto da Lapa e Bela Aliança. A Vila Leopoldina foi dividida em lotes urbanos em 1926. Assim se 
definiu a estrutura básica da Lapa atual.

 Como polo urbano de ligação entre os bairros e municípios da Zona Oeste, cresce na Lapa 
um dos comércios mais importantes da cidade. A partir de 1943, com a inauguração da Rodovia 
Anhanguera, acelerou-se o crescimento comercial. Em 1954, foi criado o Mercado Municipal no 
mesmo local onde se realizava a maior feira livre da capital. Em 1966, surgiu o Ceasa, atual Ceagesp, 
na Vila Leopoldina.
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 São Paulo já era o maior centro industrial da América do Sul. Nesse período, até 1950, a 
cidade expandiu-se em todas as direções, mas foi para oeste e para o sul que a expansão se veri-
ficou com mais intensidade. Nessas regiões instalaram-se importantes áreas industriais. No rumo 
oeste, a cidade ligou-se definitivamente à Lapa e mesmo a ultrapassou, graças à ocupação da zona 
marginal, das vias férreas e à radial Av. Água Branca - Rua Guaicurus, ao sul da qual, já no espigão 
divisor Tietê - Pinheiros, vieram a surgir bairros operários e de classe média.

 O Terminal Intermodal da Barra Funda deu ao bairro um novo impulso, trazendo a implan-
tação de equipamentos de abrangência metropolitana como o Memorial da América Latina e a 
instalação de grandes shopping centers e universidades.
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5. GESTÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NA SUBPREFEITURA LAPA
 
 A Subprefeitura Lapa não possui governança sobre a gestão dos serviços relativos à coleta 
regular e seletiva de resíduos domiciliares em seu território, uma vez que esta competência é da 
Amlurb por meio das empresas concessionárias dos serviços.

 Na estrutura organizacional da Subprefeitura Lapa, existe uma Coordenadoria de Projetos 
e Obras à qual responde a Supervisão Técnica de Limpeza Pública (Figura 14). Nesta fica alocado 
um engenheiro contratado pela subprefeitura para realizar a gestão dos contratos de serviços da 
empresa Inova, (apresentados no Quadro 2) e entre três e quatro agentes vistores que fazem a 
fiscalização do Plano de Trabalho apresentado pela empresa para a região. 

 A subprefeitura também indica as áreas para a instalação de Ecopontos nos distritos.

 Os serviços públicos na Subprefeitura Lapa relativos aos resíduos sólidos domiciliares e os 
resultantes de entrega voluntária da população, em pontos específicos, são realizados pelas em-
presas Loga e Inova, contratadas mediante concessão de serviços e responsáveis pelo agrupamen-
to Noroeste. 

 A Loga é a empresa responsável pelos serviços de coleta regular, pela maior parte dos ser-
viços de coleta seletiva de resíduos domiciliares (coleta, transporte, transbordo e disposição final) 
e de resíduos de serviço de saúde em pontos cadastrados. A Cooperativa de Catadores de Materi-
ais Recicláveis (Cooperação) também executa a coleta seletiva em bairros e pontos específicos da 
Subprefeitura Lapa. A gestão e fiscalização destes serviços são feitas pela Amlurb. 

 A empresa Inova é responsável pelos serviços de gestão e operação dos Ecopontos Antár-
tica e Vila Jaguara, de Pontos de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis, pela varrição das ruas e 
limpeza das 25 feiras livres da região. A fiscalização destes serviços é feita pela Subprefeitura Lapa.

Figura 14- Organograma da gestão de resíduos sólidos na Subprefeitura Lapa (Fonte: Subprefeitura Lapa, 2013)
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 A Subprefeitura Lapa, de acordo com a Lei Municipal 13.478/02, o Edital da Concorrência 
Pública 07/SES/2011 são responsáveis por elaborar conjuntamente, aprovar o Plano de Trabalho e 
fiscalizar os serviços indivisíveis da Inova, referentes ao contrato no 73, da Secretaria Municipal de 
Serviços, firmado em 2011. 

 A modalidade do contrato é por serviços globais, ou seja, a empresa recebe um valor men-
sal e deve garantir a limpeza pública em sua área de atuação. 

 A gestão de resíduos sólidos domiciliares na Subprefeitura Lapa inclui uma diversidade de 
resíduos, de tipos de coleta e requer diversas destinações e locais de disposição final, conforme 
mostra a Figura 15. 

      

Observação: A partir de 5 de junho de 2014 foi inaugurada a Central Mecanizada de Triagem 
Ponte Pequena que também receberá os resíduos secos/recicláveis da região.

Figura 15 - Fluxograma da gestão de resíduos domiciliares na Subprefeitura Lapa
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5.1 ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
 
 As solicitações de fiscalização pela prefeitura são feitas por meio do Serviço de Atendimen-
to ao Cidadão (SAC) nos seguintes telefones: 156 (PMSP) e Alô Limpeza (Amlurb), 3397-1723/24. 
          
 Ofícios e memorandos podem ser enviados para a ouvidoria, subprefeituras e outros órgãos.  

 Ainda em relação à comunicação com a população e controles, também existem os sistema 
de SAC em cada uma das empresas concessionárias e prestadoras de serviços indivisíveis de lim-
peza urbana.

 A empresa Loga possui um serviço de atendimento ao usuário online – para informações 
sugestões ou reclamações no Fale com a gente - link: http://www.loga.com.br/contact.asp?PG=LG_
F01&TP=1 e fone 08007701111.

 A empresa Inova atende, para solicitações, sugestões ou reclamações, de segunda a sába-
do, das 8 às 18 horas, por meio da central de atendimento ao cliente, fone  0800 7777 156 e pelo 
serviço de atendimento ao cidadão online: http://saclimpezaurbana.com.br.

5.2. GERAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES 
 
 Na Subprefeitura Lapa – integrada pelos distritos da Barra Funda, Jaguará, Jaguaré, Lapa, 
Perdizes –  foram coletadas e destinadas ao aterro sanitário, pela empresa Loga, 131.997,27 tone-
ladas de resíduos sólidos domiciliares e  5.617,85 toneladas de resíduos recicláveis foram triadas 
e comercializadas nas centrais de triagem da coleta seletiva conveniadas com a prefeitura (dados 
referentes ao ano de 2013). 

 A Cooperativa Mofarrej, não conveniada com a prefeitura, coleta com carrinhos manuais 
nas ruas e condomínios da Vila Leopoldina e comercializa uma média de 30 toneladas mensais. 
Está aguardando o convênio com a prefeitura ainda para  2014.

 No ano de 2012, segundo dados da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), na 
Subprefeitura Lapa, nos quais residem 305.526 pessoas (2,7% de habitantes do município), foram 
coletadas 174.591 toneladas anuais de resíduos domiciliares, o equivalente a 3,2% do total cole-
tado na cidade de São Paulo. Deste total, 3.985,27 toneladas de resíduos secos/recicláveis foram 
encaminhados às centrais de triagem de coleta seletiva conveniadas com a prefeitura e operadas 
por cooperativas de catadores de materiais recicláveis, ou seja, 2,3% dos resíduos domiciliares 
coletados na Subprefeitura Lapa. Considerando-se um percentual de 30% de resíduos secos, o 
aproveitamento foi de 7,7%. A média de resíduos da coleta regular na região foi 1,56/quilo/habi-
tante/dia, valor que é 62,5%, maior do que a média nacional de 0,96 kg/habitante/dia (SNIS, 2011).
           
 Em 2013, segundo a Amlurb, foram coletadas 131.997,27 toneladas de resíduos domiciliares 
na Subprefeitura Lapa, o equivalente a 3,5% do total coletado na cidade de São Paulo. Deste total, 
5.617,85 de resíduos secos/recicláveis foram encaminhadas às centrais de triagem de coleta 
seletiva conveniadas com a prefeitura e operadas por cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis, ou seja, 4,3% dos resíduos domiciliares coletados na Subprefeitura Lapa. Considerando-
se um percentual de 30% de resíduos secos, o aproveitamento foi de 14,2%, quase o dobro do ano 
anterior. Estes dados revelam que, entre 2012 e 2013, houve redução de 24,4% na quantidade de 
resíduos domiciliares coletados e aumento de 41% na quantidade de resíduos secos coletados. A 
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média de resíduos da coleta regular na região diminuiu para 1,19 quilo /habitante/dia, o que ainda 
é 24% superior à média nacional.

 Não existem estudos específicos sobre a composição dos resíduos domiciliares coletados 
e destinados aos aterros sanitários na Subprefeitura Lapa. Em 2012, foi realizado estudo gravimé-
trico do município que mostra a composição dos resíduos coletados e destinados ao aterro Caieiras 
no Agrupamento Noroeste. 

 Considerando-se estes percentuais médios para a Subprefeitura Lapa, calculou-se quanto 
representa em quantidades anuais, mensais e diárias de cada material (Tabela 2). 

Tipo Tipo de Material
Composição Quantidade/Toneladas

% Ano Mês Dia
Resíduos úmidos 

(51%) Matéria Orgânica 51 89.041,9 7.420,2 265

Resíduos 
secos (35%)

Papel, papelão e jornal 11 19.205,1 1.600,4 57,2
Embalagem longa-vida 1 1.745,9 145,5 5,2
Embalagem pet 0,6 1.047,6 87,3 3,1
Isopor 0,26 453,9 37,8 1,4
Plástico mole 8 13.967,4 1.163,9 41,6
Plástico duro 7 12.221,4 1.018,5 36,4
Borracha 1 1.745,9 145,5 5,2
Metais ferrosos 2 3.491,8 291,0 10,4
Alumínio 0,46 803,1 66,9 2,4
Vidros 2 3.491,8 291,0 10,4
Pilhas e baterias 0,01 17,5 1,5 0,1

Rejeitos (16%)

Terra e pedra 2,75 4.801,3 400,1 14,3
Madeira 2 3.491,8 291,0 10,4
Trapos e panos 2,41 4.207,7 350,6 12,5
Diversos 2,15 3.753,7 312,8 11,2
Fraldas e absorventes 4 6.983,7 582,0 20,8
Espuma 2,37 4.137,8 344,8 12,3
Total 100 174.592 14.550,8 519,7

 É importante destacar que a legislação municipal, de forma equivocada, permite que até 
50 kg de entulho por dia podem ser destinados à coleta regular, desde que os resíduos estejam 
devidamente acondicionados.  
 
 Considerando-se que 70% dos resíduos orgânicos são considerados sobras de alimentos, 
têm-se um desperdício de 185.500 quilos na região. Isto aponta um importante trabalho a ser de-
senvolvido no sentido de reduzir este enorme desperdício de alimentos. 

 Depois da matéria orgânica, o material mais descartado é o plástico, que totaliza 15,86%, 
seguido de papel, 11%. Destaca-se também o descarte de fraldas e absorventes (4%). Já existem 
disponíveis no mercado de fraldas ecológicas duráveis e práticas que podem substituir as descar-
táveis. 

Tabela 2 - Composição e quantidade de resíduos coletados - agrupamento Noroeste, 2012  (Fonte: Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
do Município de São Paulo, 2012).
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5.3 RESÍDUOS DOMICILIARES ÚMIDOS 

 
 Para o atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir de 2014, apenas os re-
jeitos poderão ser depositados em aterros sanitários. A coleta de resíduos sólidos, definida como 
a coleta de resíduos previamente segregados conforme sua constituição ou composição, deve 
abranger os resíduos secos e úmidos. Os resíduos úmidos não são rejeitos e deverão ser reduzidos 
e recuperados por meio da reutilização dos alimentos e de processos de compostagem.

 Embora exista uma grande preocupação com a parcela de resíduos secos/recicláveis des-
cartados, a matéria orgânica, quando depositada nos aterros sanitários, se decompõe e gera, den-
tre outros gases de efeito estufa, o metano, que contribui para o aquecimento global.  

 O estudo da composição dos resíduos na Subprefeitura Lapa mostra que cerca da metade 
dele é constituída de matéria orgânica. Os resíduos domiciliares úmidos são formados por sobras 
de alimentos: frutas, verduras, hortaliças, carnes, sementes, cascas de ovos, por papel higiênico ou 
de mão usados, varredura de jardim, folhas, papéis sujos, e outros. Pode-se estimar que 70% cor-
respondem a sobras de alimentos. A existência de uma quantidade tão grande de alimentos des-
cartados também é um indicador de desperdício de alimentos e de recursos financeiros. A maioria 
desses resíduos decompõem-se rapidamente e pode ser transformada em adubo, por meio da 
compostagem, em composteiras domésticas ou minhocários, ou no próprio solo, em quintais de 
casas, em jardins de condomínios residenciais e comerciais. O adubo pode ser utilizado em hortas 
e enriquecer o solo dos jardins de residências e condomínios. 

 Isso indica que um trabalho importante de desenvolvimento de projetos permanentes de 
educação ambiental para a qualificação do consumo, o combate ao desperdício e o aproveita-
mento dos resíduos por meio do reaproveitamento de alimentos e da instalação de composteiras 
domésticas e de minhocários deve ser realizado na região. 

5.3.1 VALORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESCARTE 
 
 A valorização e a redução do descarte de resíduos úmidos dependem de mudanças de ati-
tude dos cidadãos e podem ser feitas de várias formas:

a) Planejamento das compras e redução do desperdício; 
b) Qualificação do consumo; 
c) Separação adequada dos resíduos. 
 
 Detalhando um pouco mais a seguir:

 a) Realização de compras em menores quantidades, não embalados e a granel e de acordo 
com cardápios planejados. Dar preferência às compras coletivas e ao consumo de produtos locais 
e frescos, além de promover doações aos bancos de alimentos. Colocar no prato a quantidade su-
ficiente de comida, pois é melhor colocar menos e servir-se mais um pouco do que colocar demais 
e jogar fora;
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Fotos: Composteira e minhocário domiciliares, composteira para condomínios
www.moradadafloresta.org.br     http://www.earthgreen.com.co    www.ecoisas.com.br

 b) Qualificação do consumo por meio de uma alimentação mais saudável, de compra de 
produtos orgânicos, verificação da data de validade dos produtos consumidos e aproveitamento 
integral de alimentos como folhas, talos, cascas de frutas e verduras e sobras da panela para fazer 
bolinhos e tortas e frutas para fazer geleia e tortas;

 c) É muito importante separar e acondicionar os resíduos adequadamente e, neste sentido, 
devemos considerar quatro tipos de recipientes, com tampas:

• Resíduos secos ou recicláveis: um recipiente de 100 litros;
• Resíduos úmidos: um recipiente de 30 litros;
• Rejeito: um recipiente de 10 litros;
• Óleo de cozinha: uma garrafa de 1 litro.

 Os resíduos úmidos podem ser colocados em composteiras e/ou minhocários domésticos e 
transformados em adubo. Podem ser aproveitados os seguintes resíduos: cascas e frutas, legumes, 
verduras, grãos e sementes, saquinhos de chá, erva de chimarrão, borra de café, cascas de ovos, 
palhas, folhas secas, serragem, gravetos, palitos de fósforo e de dente, podas de jardim, papel to-
alha, guardanapos, papel de chão, papelão, embalagem de pizza e papel jornal.

 O equipamento da composteira e do minhocário pode ser o mesmo, e ambos os processos 
de compostagem têm como produtos adubo e biofertilizante. A diferença é o tempo e a forma de 
obtenção do adubo. No minhocário, o processo de decomposição da matéria orgânica é acelerado 
pelas minhocas. 

 No PGIRS (2014) estava prevista a distribuição de composteiras em projetos piloto a serem 
definidos. Em junho de 2014 foi iniciada a distribuição de 2 mil composteiras no projeto Composta 
São Paulo. Foram mais de 10 mil cidadãos inscritos, dos quais 2 mil, de várias regiões da cidade, 
foram selecionados e receberam gratuitamente as composteiras nesta primeira fase. O projeto 
será monitorado e os contemplados participarão de três oficinas, uma para receber a composteira 
e aprender sobre seu funcionamento, outra para acompanhamento e uma última para avaliação. 
 
 O óleo de cozinha pode ser entregue para a coleta seletiva pública ou, como ocorre em 
muitos condomínios, ser descartado em tambores de empresas privadas e ONGs que realizam a 
coleta.

 Na região da Subprefeitura Lapa, existem muitas iniciativas de escolas, de organizações 
não governamentais (ONGs), restaurantes, empresas e universidades que puderam ser  mais bem 
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conhecidas e disseminadas nas oficinas  realizadas  entre abril e julho nos distritos da região. 

 As Escolas de Educação Infantil Dona Leopoldina e Ricardo Gonçalves, em projeto desen-
volvido pelo Instituto 5 Elementos com financiamento do Fema (Fundo Especial de Meio Ambiente 
de São Paulo), receberam minhocários para os resíduos úmidos de seus refeitórios, e os professo-
res e alunos aprenderam sobre a manutenção do minhocário. 

 A ONG Instituto 5 Elementos – Educação para a Sustentabilidade expõe para visitação o seu 
minhocário, ensinando como utilizar e montá-lo, além de realizar a doação de biofertilizante e de 
minhocas californianas.

  
  

  A ONG Cidade Democrática, no âmbito do projeto Plano de Bairro da Vila Pompeia, incen-
tivou os moradores do bairro a fazerem uma horta comunitária em uma área municipal sem uso. 
Na horta, são realizados encontros todos os domingos, a partir das 11 horas. Nesses encontros, 
ocorrem atividades diversas. Entre elas, já foi realizada uma atividade com minhocário para o in-
centivo de sua utilização. Local da Horta: Rua Francisco Bayardo, na esquina com a Rua Saramenha 
(http://goo.gl/maps/0P0eu).

Foto: Instituto 5 Elementos - Emei Leopoldina

Foto: Instituto 5 Elementos



GESTÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NA SUBPREFEITURA LAPA 

45

ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

Diagnóstico da Gestão de Resíduos Domiciliares na Subprefeitura Lapa – Setembro 2014  
Instituto 5 Elementos- Educação para a Sustentabilidade

Fotos: Horta Comunitária Vila Pompeia (SP) / Fonte: Instituto Brookfield

5.3.2 SISTEMA DE COLETA REGULAR 

 A coleta regular de resíduos sólidos úmidos domiciliares na Subprefeitura Lapa é realizada 
pela empresa Loga e cobre 100% da área e das residências do seu território. Em 2012 foram cole-
tadas  174.591 toneladas; em 2013 houve  redução para 131.997,27 toneladas e até julho de 2014 
foram 73.845,61 toneladas. 

  A coleta é feita de segunda a sábado, em dois turnos: o turno diurno, que começa a partir 
das 7h, com intervalo de uma hora para o almoço dos funcionários, e o noturno, que começa a 
partir das 18h.

 Para a coleta regular, cabe ao munícipe dispor na rua os resíduos devidamente acondiciona-
dos em frente ao seu imóvel, a partir das 18 h nos dias de coleta, para a coleta noturna, e até duas 
horas antes da passagem do caminhão coletor para a coleta diurna.

          Podem ser coletados resíduos sólidos domiciliares não-residenciais (comerciais e industriais) 
com características de Classe II (não perigosos), conforme a NBR 10.004, da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) até o limite de 200 (duzentos) litros por dia/domicílio; resíduos 
inertes, caracterizados pela norma referida no subitem anterior, entre os quais entulhos, terra e 
sobras de materiais de construção que não excedam a 50 (cinquenta) quilogramas diários/domicí-
lio, devidamente acondicionados em sacos resistentes; restos de móveis, colchões, de utensílios e 
similares, até 200 (duzentos) litros por domicílio/dia, desde que corretamente acondicionados em 
sacos plásticos resistentes;

 Para se informar sobre o dia e o horário da coleta regular e da coleta seletiva na Subprefei-
tura Lapa, pode-se consultar os seguintes canais de comunicação (Figura 16):

• Empresa Loga: http://www.loga.com.br/content.asp?CP=LOGA&PG=LG_C02 ou pelo fone: 0800     
7701111.
• Prefeitura de São Paulo - Coleta de Lixo. Coleta de Lixo dia e horário. http://www3.prefeitura.
sp.gov.br/limpeza_urbana/FormsPublic/LimpezaRua.aspx
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 Pela Lei Municipal nº 15.244/2010, é considerada infração o depósito dos resíduos fora dos 
dias e horários previstos para a coleta, assim como o depósito em área pública (canteiro central, 
praças, esquinas, etc.) caracteriza infração sujeita à multa, em valores de 2012, que variam de R$ 
56,40 a R$ 13.535,29. Atear fogo em resíduo sólido constitui também infração administrativa pas-
sível de multa no valor de R$ 281,99.

 Os geradores de volume superior a 200 litros/dia de resíduos sólidos e os condomínios co- 
merciais e mistos (empresariais e residenciais) geradores de volume igual ou superior a 1.000 litros/
dia não têm direito à coleta domiciliar prestada pelas concessionárias, sendo obrigados pela Lei 
Municipal nº 13.478/2002 a se cadastrarem na Amlurb e a contratar coleta particular de empresas 
autorizadas pela Prefeitura, nos termos dos decretos municipais nº 48.251/2007 e 51.907/2010.

 Os resíduos domiciliares coletados na Subprefeitura Lapa são encaminhados à Estação Mu-
nicipal de Transbordo Ponte Pequena, de onde são transferidos para carretas e transportados para 
o aterro sanitário privado CTVA Caieiras. A distância da estação ao aterro é de cerca de 26 quilô-

Figura 16 - Canais de comunicação para consultas da coleta regular e seletiva
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metros/ida e cerca de 25 quilômetros/volta, perfazendo um total de 51 quilômetros ida e volta.

 Para atender as comunidades de difícil acesso aos veículos, existe um sistema de coleta do-
miciliar diferenciado, pois a estrutura das ruas dificulta o acesso direto dos caminhões compacta-
dores. Em regiões formadas por até 50 domicílios, as equipes realizam normalmente o sistema de 
coleta porta a porta. Já em comunidades compostas por quantidade superior de domicílios, são 
instalados contêineres metálicos em pontos estratégicos. 

 Nessas regiões, os coletores, contratados pela Loga e que também são moradores, trans-
portam os resíduos em contêineres plásticos (240 litros de capacidade) até os locais onde ficam os 
contêineres metálicos de 1,2m3. Um caminhão compactador convencional realiza a coleta desses 
contêineres. Nas ruas da cidade, existem recipientes para a disposição dos resíduos úmidos e de 
resíduos secos/recicláveis em pontos específicos.

5.3.3 SISTEMA DE TRANSBORDO E DISPOSIÇÃO FINAL

 A Estação de Transbordo Ponte Pequena ocupa 19.000 metros quadrados e está situada 
na Avenida do Estado, nº 300, no Bairro do Bom Retiro, Centro. A área municipal de transbordo 
existe desde 1957, mas a atual estação em operação foi construída, administrada e operada pela 
concessionária Loga, consoante o contrato de concessão 027/SSO/2004. A unidade está em opera-
ção desde 5 de março de 2012. Esta estação atende a todo Agrupamento Noroeste. Tem capaci-
dade diária de recepção e transbordo de 6.000 toneladas/dia. Cada carreta tem a capacidade de 
transportar para CTVA Caieiras o equivalente à carga de dois caminhões e meio compactadores da 
coleta regular para serem dispostos no solo. Duzentos caminhões realizam 550 viagens diárias para 
a disposição final dos resíduos no aterro. 

 A localização de unidades de transbordo e aterros que atendem a Subprefeitura Lapa estão 
apresentadas na Figura 17, abaixo.

Figura 17 -  Localização de unidades de transbordo e aterros que atendem à Subprefeitura Lapa
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Fotos: Estação de Transbordo Ponte Pequena

 A edificação possui 3.000 metros quadrados, na qual entram os caminhões compactadores 
de coleta de resíduos sólidos domiciliares, despejando os resíduos em um fosso de 4.000 m3, do 
qual são transferidos para dentro de carretas que levam os resíduos para o aterro de Caieiras.
   
 As principais características da estação são: reclusão total dos resíduos, pressão negativa, 
duas fases filtrantes dos gases de seu interior antes do lançamento na atmosfera com dez renova-
ções do ar por hora, telhas acústicas, monitoramento eletrônico, áreas impermeabilizadas, cho-
rume tratado pela Sabesp e reutilização da água da chuva.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ou seja, diariamente carretas enormes percorrem a cidade, desgastando vias públicas para 
transportar as cerca de 400 toneladas de resíduos coletadas na Subprefeitura Lapa e que serão 
depositados no solo. Isso significa gastos de recursos públicos que vêm de impostos pagos pelos 
cidadãos e que poderiam ser mais bem empregados em saúde, educação e lazer na própria região.

5.4 RESÍDUOS DOMICIALIARES SECOS/RECICLÁVEIS 
 
 Os resíduos secos são comumente chamados de resíduos recicláveis e reutilizáveis e, após o 
consumo, alguns deles podem ser reutilizados e outros podem ser separados para a coleta seletiva 
porta a porta ou entregues voluntariamente em pontos específicos. 
 
 A quantidade e variedade de resíduos secos aumenta cada vez mais. Muitos deles já têm 
um mercado de reaproveitamento ou de reciclagem e outros ainda se tornam rejeito pela falta de 
alternativas tecnológicas de reciclagem ou por questões de valor muito baixo de mercado.

5.4.1 VALORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESCARTE 
 
 Os resíduos secos podem ser recicláveis/reutilizáveis e não recicláveis. Os não recicláveis 
são considerados rejeitos, mas podem se tornar recicláveis se, em determinado momento, houver 
tecnologia ou mercado para sua reciclagem.
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 A primeira etapa da hierarquia dos resíduos secos é a redução do consumo e do uso, prin-
cipalmente de embalagens e objetos descartáveis e não recicláveis.  Algumas atitudes podem con-
tribuir para a redução, tais como: 
  
• Dar preferência a produtos com embalagem retornável;
• Levar sacolas retornáveis para compras;
• Comprar produtos duráveis e resistentes e evitar os descartáveis;
• Utilizar pilhas recarregáveis ou alcalinas, que poluem menos;
• Recusar excesso de embalagens e folhetos de distribuição em ruas;
• Comprar produtos que tenham refil;
• Evitar a compra de produtos com embalagens de difícil reciclagem, tais como isopor, celofane e 
papéis aluminizados ou parafinados, que não são recicláveis;
• Alugar equipamentos em vez de comprar;
• Ler documentos no computador e evitar a impressão.

 Depois da redução do consumo, a próxima etapa é a reutilização de embalagens, roupas 
e objetos, além de aumentar a sua vida útil antes do descarte. Isso pode ser feito por meio de 
transformação em objeto de arte, utilidade doméstica ou dando-lhe outra utilidade, uma nova 
aplicação, ou, ainda, a doação. Algumas atitudes podem contribuir para a redução, tais como:

• Promover feiras de trocas;  
• Reformar e restaurar roupas e móveis; 
• Aproveitar e customizar embalagens de vidro, plástico e metal; 
• Doar roupas, móveis, aparelhos domésticos, aparelhos eletrônicos e brinquedos; 
• Guardar caixas de papelão ou de plástico e papéis de presente; 
• Imprimir frente e verso; 
• Utilizar o verso das folhas de papel como rascunho;
• Reutilizar envelopes;
• Compartilhar jornais e revistas.

 A terceira etapa é a separação dos resíduos para a coleta seletiva e o encaminhamento para 
a reciclagem. A coleta seletiva consiste na coleta de resíduos sólidos previamente segregados con-
forme sua constituição ou composição. Após o consumo, quanto melhor a separação dos resíduos, 
mais fácil a triagem nas centrais e maior é o seu valor de comercialização. Existe uma grande var-
iedade de plásticos, metais, papéis, vidros, componentes eletroeletrônicos e outros materiais que 
podem ser reutilizados/reciclados (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Resíduos secos recicláveis/reutilizáveis e não recicláveis.
* A Cooper Viva Bem recebe e recicla isopor.

5.4.2. SISTEMA DE COLETA SELETIVA PORTA A PORTA
 
 Na Subprefeitura Lapa, existem dois diferentes sistemas municipais de coleta seletiva, o- 
perados por  várias empresas e por cooperativas de catadores de materiais recicláveis: 1) O sistema 
porta a porta e 2) O sistema de Pontos de Entrega Voluntária, detalhados a seguir.

1) Sistema de coleta seletiva porta a porta 
 Neste sistema, o cidadão deposita os resíduos secos em sua porta, em dias específicos. 
O acondicionamento dos resíduos para a coleta seletiva é feito em sacos plásticos, em caso de 
residências, e em contêineres, no caso de edifícios e condomínios residenciais. A solicitação de 
contêiner pode ser feita na Central de Atendimento 156.

 Este sistema é executado na maior parte do território (71%) – e parcialmente em todos os 
distritos pela concessionária Loga – e é denominado de coleta domiciliar diferenciada (Quadro 5). 

Conheça os Resíduos Secos Recicláveis e Não Recicláveis

Secos Recicláveis e reutilizáveis Não recicláveis (rejeito) 
Plásticos Garrafas, embalagens 

de produtos de limpeza, 
salgadinhos, higiene, 
alimentos, tubos e canos, 
sacos, brinquedos, sacolas; 
isopor*; capas de CD e de 
DVD, tampas, sacolinhas, 
mangueiras e copos.

Cabos de panelas, espuma, 
bandejas, tomadas e acrílico.

Alumínio Latinhas de cerveja e 
refrigerante; esquadrias, 
molduras de quadros, tampa 
de iogurte, marmitex, capsulas 
de café expresso e calotas de 
carro.

Metais Ferrosos Molas e latas de aço, canos, 
fios, sucata, ferros, frascos  
e fios de cobre.

Clipes, grampos, esponja de 
aço, aerossóis, latas de verniz, 
de tinta e inseticida.

Papel e Papelão Jornais, revistas, papel de 
fax; impressos em geral e 
embalagens longa-vida.

Papéis plastificados, 
metalizados, parafinados, 
carbono, higiênico e talha 
usados, molhados ou sujos  
de gordura.

Vidro Frascos e garrafas; vidros de 
conserva e sucos

Vidros pirex e similares, 
espelhos, cristal, vidros 
temperados, porcelana, tubos 
de TV e monitores, lentes de 
óculos, cerâmicas.
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Quadro 5 - Distritos atendidos pela Loga, abrangência do atendimento e destino dos resíduos (Fonte: Loga, 2013).

Apenas o distrito de Perdizes é atendido em quase a sua totalidade. Os demais distritos são parcial-
mente atendidos. Não foi informado o destino dos resíduos secos coletados na Barra Funda.

Distrito Coleta Seletiva Central de Triagem Área de Abrangência 

BARRA FUNDA      Sim Não informado Parcial

VILA LEOPOLDINA      Sim Vila Leopoldina Parcial

JAGUARA      Sim Pirituba Parcial

JAGUARE      Sim Vila Leopoldina Parcial

LAPA      Sim Vila Leopoldina Parcial

PERDIZES      Sim Vila Leopoldina Quase na totalidade

 A Tabela 3 mostra o atendimento em termos de área e percentual por distrito. É importante 
destacar que atendimento da coleta seletiva é diferente da adesão à coleta seletiva. O fato de uma 
área ser atendida pelo serviço não significa que a população participe da coleta seletiva e descarte 
adequadamente seus resíduos secos. A Cooperação, cooperativa que atende a Vila Leopoldina, 
afirmou em visita técnica, em fevereiro de 2014, que não recebia há muitos meses os caminhões 
da Loga, pois estava com sua capacidade de triagem esgotada com sua própria coleta e a coleta de 
grandes geradores.

 A empresa Loga não apresentou indicadores de adesão (participação) da população à co-
leta seletiva, pois a Amlurb até o momento não exige estes indicadores da empresa.

 Os distritos de Jaguara e Jaguaré são atendidos em menos de 50% de sua área territorial. 
A Vila Leopoldina é atendida em menos de 50% de sua área pela Loga, mas também tem atendi-
mento da Cooperação. Os distritos de Perdizes e da Lapa são atendidos em quase sua totalidade.  
A Cooper Viva Bem também atende a algumas ruas dos distritos da Barra Funda, Lapa e Perdizes. 

Distrito km rodados por dia Área (m²) Área atendida (m²) %

Barra Funda 23,22 5.879.611 3.739.177 63,60%
Vila Leopoldina 19,28 7.064.214 3.344.224 47,34%
Jaguara 23,47 4.666.162 2.768.327 59,33%
Jaguaré 46,24 6.602.969 3.103.372 47%
Lapa 82,38 10.359.220 9.986.860 96,41%
Perdizes 92,3 6.390.850 6.331.359 99,07%
Total 286,91 40.963.026 29.273.318,93 71,46%

 O atendimento em termos de população e residências, com referência no Censo 2010 do 
IBGE, é mostrado na Tabela 4. O atendimento é de 78,4% da população moradora da região.

Tabela 3 - Quilometragem rodada e área atendida pela coleta seletiva da Loga 2013 (Fonte: Loga, 2013).
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Distrito População Residências População atendida Residências atendidas

Barra Funda 14.383 6.971 9.147 4.433
V. Leopoldina 39.485 27.568 18.692 13.051
Jaguara 24.895 9.205 14.770 5.461
Jaguaré 50.139 17.893 23.565 8.410
Lapa 65.739 27.568 63.376 26.577
Perdizes 111.330 48.402 110.294 47.951
Total 305.971 137.607 239.844 105.883

 A coleta da Loga é realizada com caminhões compactadores, uma vez por semana, de se-
gunda a sábado e em horários específicos. A Loga opera com equipamentos e funcionários própri-
os, e o sistema de coleta é financiado pela concessão municipal de serviços. Todo o resíduo seco 
coletado é encaminhado para centrais de triagem operadas por cooperativas de catadores conve-
niadas com a Prefeitura. 

 Não foram fornecidos pela Loga quantitativos da coleta seletiva por bairros ou distritos 
separadamente. As quantidades da coleta regular e da coleta seletiva na Subprefeitura Lapa, refer-
entes aos anos de 2013 e 2014, estão apresentados na Tabela 5, a seguir.

RESÍDUOS 2013 2014 TOTAL (ton)

DOMICILIAR 131.997,27 73.845,61 205.842,88

SELETIVA 5.617,85 3.265,27 8.883,12

TOTAL 137.615,12 77.110,88 214.726

 Segundo informações da Loga, quando estas duas centrais não podem receber os resíduos 
de Jaguara, eles são encaminhados para outras cooperativas: Cooperativa Vira Lata, Cooperativa 
Butantã e Cooperativa Vila Guilherme. Quando acentral mecanizada de triagem estiver em plena 
operação, esta sistemática deverá ser modificada.

 O atendimento da coleta seletiva na região é realizado pela Loga e pela Cooperação, e em 
algumas ruas da Barra Funda, Lapa, Pompeia e Perdizes pela Cooper Viva Bem. No entanto, a Loga 
não indicou em seu mapa este atendimento feito pela Cooper Viva Bem. 
A Loga forneceu o seguinte mapa (Figura 18) da coleta seletiva na região, com os dias de coleta. Já 
com relação à coleta da Cooperação e da Cooper Viva Bem não foram fornecidos mapeamento e 
dados sistematizados de roteiros. Observam-se no mapa as três áreas de coleta da Cooperação na 
região. 

Tabela 4 - População e residências atendidas pela coleta seletiva da Loga, 2013 (Fonte: Loga, 2013).

Tabela  5 -   Resultados das coletas domiciliar  e seletiva na Subprefeitura Lapa em 2012 , 2013 e 2014 (Fonte: Siscor / Sistema e Controle de 
Resíduos Sólidos Urbanos). / Valores de 2014 até julho / Números passíveis de atualização.
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Central Mecanizada de Triagem  Ponte Pequena 
 
 Em 5 de junho de 2014 iniciou-se a operação da Central Mecanizada Ponte Pequena. Para a 
sua instalação, foram investidos R$ 26 milhões, sendo R$ 15 milhões em equipamentos. A central 
funciona integrada à Estação de Transbordo (ponto de destinação intermediária dos resíduos, an-
tes do descarte final em aterros) Ponte Pequena, em um complexo de 19.000 metros quadrados.

 Os equipamentos instalados foram importados da Alemanha e adaptados de acordo com 
as características dos resíduos gerados em São Paulo.  A Figura 19 apresenta o fluxo dos resíduos 
secos na central mecanizada de triagem. Os caminhões de coleta seletiva da empresa Loga trazem 
os resíduos secos, que passam por uma esteira, onde uma pré-seleção manual separa o vidro e 
os materiais de grande volume. Em seguida, passam por um mecanismo rotativo semelhante a 
uma peneira, para serem triados por tamanho. Materiais pequenos, como terra e restos orgânicos, 
serão destinados aos aterros, já os maiores passam por um controle de qualidade manual.

 Os materiais de tamanho médio seguem pela esteira e passam por um equipamento que 
abre os sacos de lixo. Na próxima etapa, um equipamento chamado Balístico identifica os resíduos 
bidimensionais (como o papel) e os tridimensionais (como latas e garrafas). Metais ferrosos são 
retirados por meio de magnetismo e metais não ferrosos por meio de indução elétrica. Ambos são 
encaminhados para uma prensa compactadora. Por fim, leitores óticos separam o plástico por tipo 
e cor. Por meio de todo este processo, é possível triar até dez tipos diferentes de resíduos, que são 
prensados em blocos compactados e ficam à disposição do Poder Público para ser comercializados.
 
 

Figura 18 - Atendimento da coleta seletiva pela Loga na Subprefeitura Lapa (Fonte: Loga, 2014).
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Figura 19 -  Etapas de Funcionamento da Central Mecanizada de Triagem Ponte Pequena 

 O processo de triagem mecanizada emprega cerca de 50 profissionais, e a previsão é a de 
que gere uma receita mensal líquida de R$ 1,6 milhão com a venda dos resíduos recicláveis, que 
será destinada ao Fundo Municipal de Coleta Seletiva, Logística Reversa e Inclusão de Catadores, 
com a finalidade de ampliar o número de cooperativas e melhorar a infraestrutura existente.
 
 Segundo a empresa Loga, a central ainda está em fase de adequação dos equipamentos. E 
o plano de expansão da coleta seletiva ainda está em aprovação pela Amlurb. Segundo a Amlurb, 
a meta é atender 100% do território da Subprefeitura Lapa ainda no ano de 2014.

5.4.2.1 COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
 
 Foram identificadas seis cooperativas de catadores de materiais recicláveis que atuam ou 
recebem resíduos da região, além da Cooperação (Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Re-
ciclagem da Região Oeste) e da Cooper Viva Bem, que participam do sistema de coleta porta a 
porta em bairros da Subprefeitura Lapa. 

• Cooperação: atende à Vila Leopoldina, a parte de Perdizes e pontos específicos da Lapa e do 
Jaguaré;
• Cooper Viva Bem: coleta porta a porta na Barra Funda, em ruas da Lapa, Pompeia e de Perdizes 
e em PEVS da região; 
• Coopermiti (Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem da Região Oeste): realiza a 
coleta de resíduos eletroeletrônicos. A Coopermiti será apresentada no capítulo de resíduos ele-
troeletrônicos;
• Recicla Butantã: coleta em poucos PEVS na região;
• Tiquatira: recebe os resíduos dos PEVs coletados pela Inova na região;
• Cooperativa Mofarrej: coleta na região da Vila Leopoldina.                                           

 Com exceção da Mofarrej, que está em processo de efetivação de convênio, as demais co-
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Figura 20 - Cooperativas conveniadas e não conveniadas com a prefeitura na região.

operativas estão conveniadas com a Prefeitura de São Paulo por meio da Amlurb.

 Pelas quantidades encaminhadas à Cooperação e à Coper Viva Bem, verifica-se que uma 
grande quantidade de resíduos secos é encaminhada para outras cooperativas da cidade.

  A localização das cooperativas que se encontram situadas na região é apresentada na Fi- 
gura 20.

 A Coopermiti atende à coleta de resíduos eletroeletrônicos na região. Outras cooperativas 
recebem os resíduos secos da Subprefeitura Lapa, mas não estão situadas em seu território.

Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem da Região Oeste (Cooperação)
 
 A Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem da Região Oeste (Cooperação) é 
uma das 22 cooperativas de catadores de materiais recicláveis conveniadas com a Prefeitura de São 
Paulo. Está instalada na Rua Froben, 101, na Vila Leopoldina. 

 É responsável pela coleta seletiva porta a porta, denominada de coleta seletiva solidária, 
em parte da Vila Leopoldina, parte de Perdizes e em pontos específicos da Lapa e do Jaguaré. Tam-
bém recebe os resíduos secos coletados pela Loga na Subprefeitura Lapa. A Cooperação forneceu 
as planilhas utilizadas pela Amlurb para controle do convênio, porém não forneceu informações 
precisas sobre o roteiro e dias de coleta na Vila Leopoldina. Os roteiros de coleta não são mapea-
dos e ficam a cargo dos motoristas dos caminhões. 

 A Cooperação iniciou suas atividades em 29 de abril de 2003. Em junho de 2014 era inte-
grada por  57 cooperados. Realiza a coleta seletiva na região da Subprefeitura Lapa e em parte dos 
bairros do distritos da Vila Leopoldina, Perdizes e ponto a ponto em vários bairros da cidade.

 Em 2013, na cooperativa eram triadas em média 224 toneladas/mês, havendo potencial 
de ampliação para 300 toneladas, desde que aumentado o número de cooperados. Os materiais 
recebidos são papel, plástico, metal e vidro, além de roupas e artigos para brechó. 

 A cooperativa opera em um galpão de 3.550 metros quadrados alugado pela Prefeitura 
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de São Paulo. As instalações possuem refeitório para 40 pessoas, sala de aula para 40 pessoas, 
escritório, sala de reunião, brechó e sala para desmontagem de eletroeletrônicos. A prefeitura 
paga as despesas de aluguel, luz e água, cede caminhões, mas não remunera a cooperativa pelos 
serviços prestados na coleta seletiva.

 Os equipamentos utilizados são cinco prensas, duas balanças, uma picadora de papel e uma 
esteira. Os veículos utilizados são seis caminhões da Prefeitura de São Paulo operados pela coo- 
perativa, dois caminhões próprios e uma perua Kombi própria.  

 Na região, realiza coleta porta a porta, recebe os caminhões da coleta seletiva da Loga, e 
funciona também como ponto de entrega voluntária. Também coleta em grandes geradores, o que 
é uma solução econômica para a cooperativa, mas um problema para a coleta seletiva, à medida  
que os caminhões da Loga não podem entregar os resíduos secos coletados na região e têm que se 
deslocar grandes distâncias para encontrar outra cooperativa que possa receber os resíduos.

   
   
   
   
   
  ‘ 
   
   
   
    
   
    

 Segundo a cooperativa, em 2013, os rejeitos estimados eram da ordem de 10% do material 
recebido. E ainda afirmavam que a quantidade chegava a 30%, mas o nível de compactação dos 
resíduos foi reduzido e houve melhoria da qualidade do material encaminhado pela Loga para a 
Central de Triagem.

Fotos: Diretoria da Cooperação, sala de aula, pátio de armazenamento e triagem de materiais recicláveis e brechó, 2013.
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Tabela 6 - Resíduos secos e itens triados e comercializados pela Cooperação, 2012, 2013 e 2014 (Fonte: Amlurb).

 A taxa de rejeito informada pela Cooperação, em 2013, não está de acordo com os dados do 
PGIRS (2014), que apontam entre 50% e 60% de rejeitos no material enviado às centrais de triagem 
pelas empresas que realizam a coleta seletiva.

 O cálculo a partir das fichas de controle da Amlurb mostra que, em 2012 foram triadas e 
comercializadas na Cooperação uma média de 225,8 toneladas mensais de resíduos secos; em 
2013, uma média de 223,8 toneladas mensais e, no período de janeiro a junho de 2014, uma média 
mensal de 188,4 toneladas mensais (Tabela 6). 
 
 Em cada categoria de material, existe uma grande quantidade e diversidade de itens triados 
e comercializados com os mais diversos preços e compradores. Os materiais, na maior parte, não 
são vendidos diretamente para indústrias de reciclagem.  O trabalho de comercialização é minu-
cioso e envolve em média 137 itens.

Material/ano Média mensal 
2012 (kg)

Média mensal 
2013 (kg)

Média mensal 
2014 – janeiro a 

junho (kg)

Quantidade 
de itens (mé-

dia)

PLÁSTICO 40.518,82 40.666,82  24.223,67 32
PAPEL 148.184,91 145.997,64  134.499,17 11
METAL 9.267,00 9.590,09  8.303,15 38
VIDRO 22.830,91 22.452,73  20.360,00 15
ELETROELETRÔNICOS 182,86 287,41  613,17 37
DIVERSOS 4.783,09 4.783,36  265,17 5
Totais 225.766 223.778,05 188.264,32 137

 Os dados mostram que a composição dos resíduos secos coletados e encaminhados à 
Cooperação pela coleta seletiva da Subprefeitura Lapa em 2013 foi a seguinte: a maior parte é de 
papel (66%), seguida de plástico (18%), vidro (10%), metal (4%) e diversos (2%), conforme mostra 
a Figura 21. 

Figura 21 - Composição média dos resíduos secos triados na Cooperação (Fonte: Amlurb, 2013).
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 O valor médio da hora trabalhada por cooperado foi de R$ 10 em 2013 e de R$ 9 em 2014, 
ou seja, um cooperado que trabalha 40 horas semanais pode chegar a ganhar cerca de R$ 1.600 
mensais (Fonte: Amlurb, 2013).

 Para que se fortaleça a cooperativa como ponto de entrega voluntária, vontade que foi 
expressada pela diretoria e para que o brechó possa se tornar viável economicamente, são ne-
cessárias medidas urgentes em relação às condições do entorno, no qual existe uma grande quan-
tidade de catadores avulsos, em situação de rua, além de modificar as condições de acesso ao 
brechó. 

 O Fórum Social da Vila Leopoldina tem uma atuação importante na região e está, em con-
junto com a prefeitura, buscando soluções para esta situação.  

Cooperativa Cooper Viva Bem     

 A Cooper Viva Bem localiza-se na Avenida Presidente Castelo Branco, 7.729, na Lapa. Con-
veniada à Prefeitura de São Paulo desde 2004, atende a Subprefeitura de Pinheiros, onde se situava 
antes de mudar para o endereço atual. 

 Em 2013, era integrada por 69 cooperados e triava aproximadamente 200 toneladas/mês, 
havendo potencial de ampliação para 500 toneladas/mês, desde que haja aumento do número de 
cooperados. Recebem papel, plástico, vidro, metal e isopor. Em junho de 2014, era integrada por 
85 cooperados  e tria em média 220 toneladas/mês.

 A infraestrutura existente é de refeitório, escritório, pátio aberto, banheiros e está iniciando 
a construção de um galpão para vidro com patrocínio da Ambev. Funciona, ainda, como Ponto de 
Entrega Voluntária (PEV) e também recebe resíduos secos dos PEVs dos supermercados Pão de 
Açúcar das Ruas Professor Alfonso Bovero e Cerro Corá, além da Av. Sumaré. Os equipamentos 
são três prensas e duas esteiras. Os veículos: 11 caminhões da prefeitura com motoristas também 
da prefeitura e coletores da Cooper Viva Bem. Não recebe caminhões da Loga. São, no total, sete 
caminhões HR, três caminhões F3500, um caminhão gaiola, dois caminhões próprios, sendo um 
F3500 e um HR e uma Kombi própria. 

 Em 2013 realizava a coleta porta a porta, em condomínios de algumas ruas da Barra Funda, 
Perdizes, Pompeia  e Lapa.

Fotos: Galpão de triagem e isopor beneficiado
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 A cooperativa é a única das conveniadas que possui uma máquina de beneficiamento 
de isopor. A cooperativa compra isopor de outras cooperativas. A matéria-prima é vendida para a 
indústria Moldurarte, que faz rodapés, cantoneiras e molduras de quadros.

 O valor médio da hora trabalhada era de R$ 8,10 em 2013 e passou a R$ 8, 75 em 2014.
 
 A cooperativa recebe apoio da Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) para a melho-
ria da gestão, fluxos e estocagem de resíduos.  A Ambev é a quarta maior cervejaria do mundo e 
líder do mercado latino-americano, produzindo e vendendo cervejas, refrigerantes e bebidas não 
carbonatadas. 

Cooperativa União Ambiental e Artesanal Mofarrej (Cooperativa Mofarrej)
 
 A Cooperativa Mofarrej localiza-se sob o Viaduto Mofarrej, na avenida Dr. Gastão Vidigal, 
1.076. Iniciou sua atuação em 12 de março de 2009. Em setembro de 2014, 11 cooperados faziam 
parte dela.  No início, a cooperativa tinha 32 cooperados, mas muitos saíram por causa de prob-
lemas com o alcoolismo e a falta de adaptação ao trabalho coletivo.  
          
 A coleta é feita porta a porta, no entorno, por meio de carrinhos manuais. Também fun-
ciona como Ponto de Entrega Voluntária. A triagem, em média, é de 30 toneladas/mês. Não existe 
estimativa da quantidade de rejeitos. A cooperativa coleta e recebe papel, plástico, vidro e metais. 
Os equipamentos são uma prensa, uma balança e quatro carrinhos de mão. A separação é feita em 
mesas e no chão.
            
 A remuneração dos cooperados é realizada por hora trabalhada. A renda média varia de  R$ 
650 a R$ 1.100 mensais, valor médio em 2014. A cooperativa aguarda uma nova área e o convênio 
com a Prefeitura de São Paulo para ampliação e fortalecimento da coleta seletiva. As condições de 
trabalho, apesar dos esforços de melhoria, são inadequadas e de risco, principalmente no que diz 
respeito a incêndios.
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5.4.3 SISTEMA DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA 
 
 Os sistemas de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de resíduos secos pela população ocor-
rem por meio de contêineres de acondicionamento distribuídos em ruas, praças e nos Ecopontos 
do Viaduto Antártica e Vila Jaguara. 

 O sistema é disponibilizado e coletado pela empresa concessionária Inova e destinado às 
centrais de triagem mais próximas. A maioria dos resíduos coletados nos PEVs é destinada à Coo- 
perativa Tiquatira, localizada na Avenida Ernesto Augusto Lopes, nº 100-A, Parque Novo Mundo.

 Segundo a Inova, na Subprefeitura Lapa a coleta de PEVs é realizada semanalmente, exceto 
quando há necessidade de coleta imediata (PEV transbordando ou SACs) e no Ecoponto Antártica, 
onde há quatro PEVs instalados. A coleta é feita três vezes por semana, em razão da alta demanda.

 Aos sábados, pelo fato de as cooperativas fecharem ao meio-dia, a descarga é realizada na 

Foto: Ponto de Entrega Voluntária na Rua Guaicurus, Lapa

Fotos: Instalações da Cooperativa Mofarrej.

 O Fórum Social da Vila Leopoldina tinha, em 2013, uma proposta de formação de mais uma 
cooperativa, com catadores avulsos da região. A proposta está sendo levada à Amlurb.
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CooperLeste, localizada na Estrada Fazenda do Carmo, 450, São Mateus, pois ela é a única coo- 
perativa aberta após o meio-dia. A quantidade média coletada nos PEVs no período de janeiro a 
setembro de 2013 foi de 6.798 quilos. 

 Em 2013, a média mensal por PEV era de 128 kg, ou apenas 4,2 quilos por dia de resíduos 
secos. Ou seja, é preciso avaliar a relação custo/benefício do sistema de PEVs na Subprefeitura 
Lapa. As quantidades mensais são apresentadas na Tabela 7. 

 Em 2014, segundo informações da Inova, existem 51 PEVs na região, dos quais 41 instala-
dos, 5 avariados e 5 queimados. A localização dos PEVs da Subprefeitura Lapa estão no Anexo 2 e 
estão sendo revistas pela Inova e pela Amlurb no âmbito do Plano Municipal de Gestão Integrada.

Mês Peso coletado (kg)

Janeiro 10.790
Fevereiro 4.770

Março 5.880
Abril 3.500
Maio 4.210
Junho 8.290
Julho 9.270

Agosto 7.680
Setembro 6.790

Média 6.798
 
 
 Em 2013, a maioria dos PEVs estava instalada em praças (53%) e nos Ecopontos (34%), 
como mostra a Figura 22.

 Os PEVs instalados nas ruas e vias públicas apresentam vários problemas:

1. Deficiências de informação/comunicação visual sobre os resíduos; 
2. Depredação dos equipamentos;
3. Quantidades elevadas de rejeitos, chegando a 70% dos resíduos descartados.

Tabela 7 - Quantidade coletada nos PEVS da Subprefeitura Lapa, janeiro a setembro de 2013 (Fonte: Dados obtidos do Sigil, fornecidos pela 
Amlurb, 2013).

Figura 22 - Distribuição dos PEVs da Subprefeitura Lapa (Fonte: Inova, 2013).
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5.5 RESÍDUOS DE ÓLEO DE COZINHA USADO
  
 O óleo de cozinha usado, quando descartado de forma incorreta na pia da cozinha, causa 
diversos impactos negativos ao meio ambiente. Apesar de o óleo representar uma porcentagem 
muito pequena dos resíduos produzidos, seu impacto ambiental é muito grande.

 O óleo descartado na pia gruda nas paredes das tubulações e entope os encanamentos 
residenciais. O alimento acumulado nas tubulações atrai ratos e baratas. Ao chegar à rede pública 
de esgoto, causa entupimentos em maiores proporções, gerando ainda mais transtornos. 

 Nos rios, o óleo forma uma camada impermeabilizante na superfície, que impede a pas-
sagem da luz do sol, comprometendo o oxigênio existente e causando a morte dos peixes e da 
vegetação aquática. 

 Quando coletado separadamente e acondicionado em garrafas plásticas bem fechadas ou 
bombonas próprias disponibilizadas pelos coletores, pode ser recolhido gratuitamente pelas coo- 
perativas, ONGs e empresas e transformado em sabão ecológico biodegradável e biodiesel.

 Como acondicionar o óleo: 

• Espere o óleo esfriar na panela;
• Com a ajuda de um funil, despeje-o diretamente em uma garrafa de plástico com tampa;
• Em seguida feche a garrafa com a tampa, assim, não será exalado nenhum tipo de odor e a gar-
rafa poderá ser guardada em qualquer local da cozinha sem atrair insetos, ratos ou baratas;
• Com um guardanapo de papel, limpe a panela em que foi preparado o alimento com o óleo. Faça 
o mesmo procedimento com o funil e coloque este guardanapo no lixo orgânico;
• Quando a garrafa estiver cheia, leve para o Ponto de Troca mais perto de sua casa.

 Recomenda-se o uso de garrafas plásticas, pois, em caso de acidente, como quedas, são 
mais resistentes. A tampa com rosca evita que o cheiro do óleo exale pela casa. Além disso, a gar-
rafa também pode ser reciclada quando encaminhada.

 A Ecóleo é a Associação Brasileira para Sensibilização, Coleta e Reciclagem de Resíduos de 
Óleo Combustível. Congrega coletores, beneficiadores e recicladores de óleo. 

 O Instituto Triângulo – Sustentabilidade coleta o óleo em grandes geradores do resíduo – 
aqueles que encaminham mais de 40 litros por coleta (empresas, escolas, cozinhas, restaurante, 
bares e comércios em geral) e em Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), onde o cidadão pode en-
caminhar adequadamente o seu óleo de cozinha usado.  A Ecóleo e o Instituto Triângulo têm pon-
tos de entrega voluntária de óleo de cozinha na Subprefeitura Lapa.
 
 O diagnóstico identificou 23 pontos de descarte de óleo na Subprefeitura. A tabela apre-
senta o número de pontos de descarte de óleo por distrito (Tabela  8).
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Distritos Número de Pontos
LAPA 10

V. LEOPOLDINA 5
BARRA FUNDA 1

PERDIZES 2
JAGUARA 1
JAGUARÉ 4

TOTAL 23

 Observa-se que todos os distritos têm ao menos um ponto de entrega voluntária. O distrito 
da Lapa possui a maior quantidade de pontos (10), seguida da Vila Leopoldina (5) e do Jaguaré 
(4).  No entanto, ainda são poucos os pontos em relação ao número de habitantes dos distritos. 
Isso mostra a necessidade de que haja ampliação da logística reversa do óleo de cozinha usado na 
região. Os endereços dos pontos podem ser encontrados no Mapa/folder.

Tabela  8  -  Pontos de descarte de óleo por distrito 

5.6 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
  
 A política de gestão de resíduos da construção civil da Prefeitura de São Paulo é implemen-
tada pelo Plano Municipal de Gestão Sustentável de Entulho. O plano atende às diretrizes federais 
exigidas pelo governo federal dos municípios brasileiros pela Resolução Nº 307/2002 do Conama 
(Conselho Nacional de Meio Ambiente). O sistema aumenta a oferta de áreas para deposição regu-
lar dos resíduos da construção e demolição de pequenos a grandes geradores, além de facilitar e 
incentivar a reciclagem desses materiais.

 As Estações de Entrega Voluntária de Inservíveis são chamadas de Ecopontos e integram 
este sistema. Consistem em pontos de entrega voluntária instalados em áreas públicas para receber, 
gratuitamente, dos munícipes e pequenos transportadores (carrinheiros) resíduos da construção 
civil e de reformas, resíduos volumosos e resíduos secos/recicláveis.
 
 Este sistema de entrega voluntária evita que esses resíduos sejam descartados em vias e 
logradouros públicos, causando problemas de enchentes, saúde pública e elevados gastos orça-
mentários com a coleta corretiva nos pontos viciados de descarte irregular. 

 Estima-se que os pequenos geradores de entulho sejam responsáveis por aproximada-
mente 65% do entulho descartado irregularmente.

 Três aterros de resíduos inertes da construção civil contratados e um centro de disposição 
de resíduos diversos, o CDR Pedreira, são utilizados pelo município para a sua disposição final.

 Os Ecopontos recebem os seguintes resíduos e objetos:

1 - Resíduos da Construção Civil (RCC): entulho, cimento e azulejos em volumes de até 1m3;
2 - Resíduos e objetos volumosos: madeira, móveis velhos e restos de podas; 
3 - Materiais recicláveis: metal, papel, plástico, vidro e outros. 
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Figura 23 - Localização dos Ecopontos Jaguara e Viaduto Antártica 
na Sub Lapa

 Os Ecopontos não recebem:

1 - Resíduos orgânicos domiciliares; 
2 - Resíduos de serviços de saúde; 
3 - Resíduos industriais;
4 - Telhas de amianto, pneus, pilhas e lâmpadas fluorescentes. 

 Segundo a Amlurb, está havendo uma revisão dos materiais que serão recebidos nos Eco-
pontos, assim como o uso dos Ecopontos para outras atividades de aproveitamento de resíduos, 
de acordo com as características da região. Também haverá uma nova licitação desses serviços 
conforme um novo edital, ainda em estudo.
 
 Os geradores acima de 50 quilos por dia são responsáveis pela remoção e destinação do 
próprio entulho. Portanto, devem contratar o serviço legalizado das empresas transportadoras. É 
importante verificar no site da Amlurb quais as empresas cadastradas e o que delas deve ser exigido 
antes de contratar o serviço, pois somente as regularizadas podem descartar o entulho em aterros 
de resíduos da construção, dando disposição final ambientalmente adequada aos materiais.
 
 Para a disposição final de RCC e volumosos gerados e coletados por agentes privados, in-
cluídos os autorizados pela Amlurb, o município conta com cinco Áreas Particulares de Transbordo 
e Triagem (ATTs) de resíduos sólidos da construção civil e demolição (RCC) até a destinação final 
adequada. As ATTs, conforme o Decreto Municipal nº 42.217, Art. 2º, Inciso IV, são estabelecimen-
tos privados devidamente licenciados, aptos para o recebimento de RCC e resíduos volumosos 
gerados e coletados por agentes privados, e que deverão ser usados para a triagem dos resíduos 
recebidos, eventual transformação e posterior remoção para adequada disposição final em aterros 
de inertes. Constituem, juntamente com os aterros contratados pela Prefeitura de São Paulo para 
a disposição de resíduos públicos, alternativas aos geradores, coletores e transportadores para 
descarte de grandes volumes de RCCs na cidade.

 A capacidade instalada diária dos Ecopontos 
de receber os diversos tipos de materiais na 
Subprefeitura Lapa é de aproximadamente de 
60 a 80m3 entre resíduos secos, volumosos e de 
construção civil e reformas.

 Na Subprefeitura Lapa, existem apenas 
dois Ecopontos, um no distrito da Barra Funda e 
outro no Jaguara (Figura 23). A meta do PGIRS e do 
Plano de Metas do Governo é instalar Ecopontos 
em todos os distritos e, no caso da  Subprefeitura 
Lapa, nos Distritos Vila Leopoldina, Lapa, Jaguaré e 
Perdizes.

Ecoponto Viaduto Antártica 

 O Ecoponto localiza-se embaixo do Viaduto Antártica, na Avenida Antártica com a Rua Gus-
tav Willi Borghoff.

 O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 6 h às 22 h e aos domingos e feria-
dos das 6 h às 18 h. Recebe entulhos, madeira, móveis, colchões e recicláveis (plástico, papel, vidro 
e metal).
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 Cada veículo que entra no Ecoponto pode descarregar até 1m3 de inservíveis por dia.  
 

 O Ecoponto funciona desde outubro de 2012 e está subutilizado, podendo receber mais 
inservíveis pelo espaço que possui. Isso mostra a necessidade de ampliação da divulgação do Eco-
ponto para a população da Sub. Lapa.

 Quando o Ecoponto está cheio, a Inova é avisada para realizar a retirada dos materiais. O 
entulho e os resíduos volumosos recolhidos são encaminhados para o aterro de entulhos CDR Pe-
dreira e os resíduos secos para cooperativas de catadores.
  
 A tabela 9 apresenta os resultados de materiais coletados neste Ecoponto entre janeiro de 
2013 e junho de 2014. Considerando-se os meses de janeiro a dezembro de 2013, obtém-se um to-
tal de 2.440m3 coletados, o equivalente à média mensal 203 m3 (para 24 dias de funcionamento) 
e de 8,5 m3 ao dia. Observa-se que entrefevereiro e dezembro não houve retirada de material.  Se 
considerados os meses de janeiro a junho de 2014 (seis meses) obtém-se um total de 755 m3, mé-
dia mensal de 126 m3  e  diária de 5,2 m3. Observa-se que no mês de janeiro de 2014 não houve 
retirada de materiais. 
 
 Esses resultados mostram que, apesar dos esforços de divulgação deste Ecoponto, houve 
redução das quantidades coletadas em 2014. Também demonstram que está havendo problemas 
no seu gerenciamento, uma vez que não está havendo retirada em alguns meses.

Fotos: Instalações do Ecoponto Viaduto Antártica
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RESUMO MENSAL DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO ECOPONTO VIADUTO ANTÁRTICA  / SP-LA

Mês
Resíduos da 
construção 

(entulho) (m³)

Resíduos 
volumosos ou 

inservíveis (m³)

Resíduos 
recicláveis ou 

reutilizáveis (m³)
Total (m³)

Jan./2013 214 11,3 0 225,3
Fev./2013 0 0 0 0
Mar./2013 171 32 180 383
Abr./2013 0 0 26,55 26,55
Mai./2013 178,5 76 91 345,5
Jun./2013 80 62,5 33 175,5
Jul./2013 165 84 40 289
Ago./2013 178 95 53 326
Set./2013 110 70 12 192
Out./2013 95 65 43 203
Nov./2013 180 70 24 274
Dez./2013 0 0 0 0
Jan./2014 0 0 0 0
Fev./2014 96 12 36 144
Mar./2014 40 21 10 71
Abr./2014 100 80 20 200
Mai./2014 80 90 15 185
Jun./2014 95 60 0 155
Total 1.782,5 828,8 583,55 3.194,85

           É importante destacar que cada pessoa, pela legislação municipal, pode descartar por dia 
50 quilos, o equivalente a 0,05m3, em sua residência. (1 kg = 0,001 m3).

     Tabela 9 -  Resumo mensal de retiradas do Ecoponto Viaduto Antártica, jan./2013 a junho/2014  (Fonte: Amlurb,2014).

Figura 24 - Variações de retiradas mensais do Ecoponto Viaduto Antártica, jan/2013 a julho/ 2014. (Fonte: Amlurb, 2014)
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Ecoponto Vila Jaguara

 O Ecoponto Vila Jaguara localiza-se na Rua Agrestina, esquina com a Avenida Marginal Di-
reita do Tietê. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 6 h às 18 h. Iniciou seu 
funcionamento em abril de 2013. 

  Este Ecoponto apresentava problemas de segurança na visita técnica realizada em 2013. 
Houve roubos de fiação elétrica, material de banheiro e material de escritório e necessitava de 
vigilância noturna. 
 
 A Tabela 10 apresenta o resumo mensal de retirada de resíduos do Ecoponto no período 
de abril de 2013 a junho de 2014. Considerando seis meses de funcionamento, em 2013 (abril  a 
dezembro),  obteve-se um total de 975m3, o equivalente à média de 108 m3 mensais, ou  4,5 m3 
diários (considerando-se 24 dias de funcionamento por mês).  Abril não registrou coleta.  O volume 
total coletado neste Ecoponto em 2014 foi de 1.280 m3, o equivalente à média mensal de 213 
m3 ou um volume diário de 9 m3 (considerando-se 24 dias de funcionamento por mês). Portanto, 
verifica-se, a partir de fevereiro de 2014, um aumento significativo no volume de material entregue 
e retirado. 

RESUMO MENSAL DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO ECOPONTO VILA JAGUARA/SP-LA

Mês
Resíduos da 
construção 

(Entulho) (m³)

Resíduos 
Volumosos ou 

Inservíveis (m³)

Resíduos 
Recicláveis ou 

Reutilizáveis (m³)
Total (m³)

Abr./2013 0 0 0 0
Mai./2013 109 42 3 154
Jun./2013 38 56 15 109
Jul./2013 40 50 20 110
Ago./2013 66,7 61 19 146,7
Set./2013 31 50 16 97
Out./2013 61 55 21,1 137,1
Nov./2013 48 103 7 158
Dez./2013 0 63 0 63
Jan./2014 57 7 10 74
Fev./2014 80 254 27 361
Mar./2014 25 130 0 155
Abr./2014 50 190 0 240
Mai./2014 75 110 25 210
Jun./2014 90 120 30 240
Total 770,7 1.291 193,1 2.254,8

 Esses resultados mostram que houve ampliação das quantidades coletadas em 2014. No 
entanto, a capacidade do Ecoponto é de retirada diária  de  60 a 80 m3 ,  ou  seja, este  espaço ainda 
tem potencial para receber diariamente um volume diário muitas vezes maior do que o que vem 
recebendo. Veja na Tabela 10 - Resumo Mensal de Retiradas do Ecoponto Vila Jaguara , abril/2013 
a junho/2014. Além da instalação de outros Ecopontos, o mapeamento dos pontos viciados de des-
carte de resíduos, elaborado pela Subprefeitura Lapa, é um instrumento fundamental de gestão de 
resíduos na região. 

Tabela 10 - Resumo Mensal de Retiradas do Ecoponto Vila Jaguara , abril/2013 a junho/2014 (Fonte: Amlurbbb, 2014).
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 Foram identificados 40 destes pontos, cujos endereços se encontram no Anexo 3. A identi-
ficação desses pontos possibilitará aplicar um indicador para monitorar se as políticas e ações do 
PGIRS na região terão impacto positivo na redução do número de pontos de descarte irregular de 
resíduos, e se outros pontos estão sendo utilizados com esta finalidade.

Fotos: Visita técnica ao Ecoponto Vila Jaguara

Figura 25- Variações das retiradas mensais do Ecoponto Vila Jaguara,  abril/2013 a junho/2014. (Fonte: Amlurb, 2014)

5.7 RESÍDUOS VOLUMOSOS - OPERAÇÃO CATA-BAGULHO
 
 A Operação Cata-Bagulho é um sistema de coleta de materiais inservíveis, como móveis 
velhos, eletrodomésticos quebrados, pedaços de madeira e metal, realizada gratuitamente ao 
longo do ano em todas as subprefeituras. Este serviço é promovido pela Prefeitura e executado 
pela empresa Inova. Os munícipes precisam colocar os objetos a serem recolhidos em suas calçadas 
com uma hora de antecedência, de acordo com a programação, atentando para os horários e para 
as vias que serão percorridas.
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 O objetivo desta coleta é reduzir o depósito destes objetos e materiais em vias públicas, 
córregos e terrenos baldios e conservar o espaço público. O descarte irregular é um crime ambien-
tal, sujeito a multa de R$ 14 mil em caso de flagrante.

 As operações são realizadas todos os sábados, de acordo com a programação das subpre-
feituras – cada uma delas é responsável pela programação de dias, vias e horários. A programação 
é divulgada no início do ano e está sujeita a modificações. Assim, é recomendável consultar o site 
da Subprefeitura na sexta-feira, véspera da ação.

 Para utilizar este serviço: 

Passo 1 : verifique quando o caminhão passará em seu bairro no site: prefeitura.sp.gov.br/cidades/
secretarias/subprefeituras/lapa/catabagulho/index.php?p=34567 ou ligue para 0800-7777156 
Inova ou 156 Prefeitura;

Passo 2: na semana em que o caminhão Cata-Bagulho passar em seu bairro , solicite o serviço 
alguns dias antes , informando o endereço onde colocará o resíduo volumoso no site saclimpezau-
rbana.com.br. Como o caminhão percorre o bairro entre 9 h e 14 h, os resíduos volumosos devem 
ser colocados no local indicado às 8h. 

 A Operação Cata-Bagulho na Subprefeitura Lapa já foi realizada de forma bem-sucedida, 
conjuntamente com a coleta de eletroeletrônicos pela Coopermiti. A iniciativa, porém, foi sus-
pensa e seria importante que fosse retomada.

5.8 LOGÍSTICA REVERSA
  
 Para o atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010, regulamen-
tada pelo Decreto 7.404/2010), o Governo Federal instalou, em 17 de fevereiro de 2011, o Comitê 
Orientador para Implementação de Sistemas de Logística Reversa (Brasil, 2013).
 
 A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a permitir a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo, em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

 O comitê é formado pelos Ministérios do Meio Ambiente, da Saúde, da Fazenda, da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem por 
finalidade definir as regras para a devolução dos resíduos (aquilo que tem valor econômico e pode 
ser reciclado ou reutilizado) à indústria, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos.

 O Grupo Técnico de Assessoramento (GTA) funciona como instância de assessoramento 
para instrução das matérias a serem submetidas à deliberação do Comitê Orientador e criou cinco 
Grupos Técnicos Temáticos que têm por finalidade elaborar propostas de modelagem da Logística 
Reversa e subsídios para o edital de chamamento para o acordo setorial. O acordo setorial é um ato 
de natureza contratual firmado entre o Poder Público e fabricantes, importadores, distribuidores 
ou comerciantes, tendo em vista a adoção da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto.
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 As cinco cadeias identificadas inicialmente como prioritárias são descarte de medicamen-
tos; embalagens em geral; embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos; lâmpadas fluores-
centes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e eletroeletrônicos.

 Os sistemas de devolução dos resíduos aos geradores serão adotados principalmente por 
meio de acordos setoriais com a indústria. A lei prevê a logística reversa para as cadeias produtivas 
de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos.

 Para este diagnóstico, focamos nos grupos de trabalho Descarte de medicamentos; Em-
balagens em geral; Eletroeletrônicos e Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 
luz mista, e pilhas e baterias.

 O Grupo de Trabalho GTT01 - Descarte de Medicamentos é coordenado pelo Ministério da 
Saúde e tem por objetivo elaborar uma proposta de logística reversa para os resíduos de medica-
mentos, dentro dos parâmetros estabelecidos pela PNRS, para subsidiar a elaboração do edital de 
chamamento para Acordo Setorial pelo Grupo Técnico de Assessoramento (GTA), com aprovação 
do Comitê Orientador.

 O Comitê Orientador para a Implementação de Sistemas de Logística Reversa (Cori) publi-
cou, em 20 de setembro de 2013, a Deliberação 08, que aprova o Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica (EVTE) da Implantação do Sistema de Logística Reversa de Medicamentos. O próximo 
passo é a veiculação do Edital de Chamamento convocando o setor empresarial do ramo farmacêu-
tico a apresentar proposta de acordo setorial. O edital de chamamento 02/2013 foi publicado e são 
objeto da proposta os medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso, após o descarte pelo 
consumidor, correspondendo aos medicamentos de uso humano, industrializados e manipulados, 
e suas embalagens. No Estado de São Paulo, foi publicada, em 4 de dezembro de 2013, a Resolução 
SMA nº 115 da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com a finalidade de estabel-
ecer programas de responsabilidade pós-consumo para os medicamentos domiciliares, vencidos 
ou em desuso, cabendo aos fabricantes e importadores apresentar no prazo de 60 dias, proposta 
de implementação de programa de responsabilidade pós-consumo. Em uma primeira etapa, as 
propostas devem ser apresentadas apenas pelas empresas de grande porte.

 O GTT02 – Embalagens em geral é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e tem 
por objetivo elaborar proposta de modelagem da logística reversa para embalagens em geral (ex-
cluídas as embalagens de agrotóxicos e óleos lubrificantes) e subsídios para elaboração do Edital 
de Chamamento para acordo setorial, com o propósito de subsidiar o GTA e o comitê orientador na 
tomada de decisões pertinentes ao tema.

 O setor de embalagens é objeto de adoção de logística reversa de forma prioritária, seja 
pela previsão legal, seja pelo fato de que se trata de um dos maiores geradores, em volume, de 
resíduos que são dispostos de forma inadequada no País.

 Até o momento, houve quatro propostas de acordos setoriais que estão em análise. Em 15 
de setembro de 2014 foi colocada em consulta pública a proposta de acordo setorial para embala-
gens em geral. A consulta será realizada com um prazo de 30 dias.

 No Estado de São Paulo, a Resolução SMA 38, de 2 de agosto de 2011, demandou a 13 
setores produtivos a elaboração de acordos setoriais. Foram firmados acordos com quatro deles: 
embalagens plásticas de óleos lubrificantes; embalagens de produtos de higiene pessoal, perfu-
maria e cosméticos, materiais de limpeza e afins; embalagens de agrotóxicos e embalagens de 
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pilhas e baterias portáteis. Estão sendo realizados alguns projetos-piloto de logística reversa no 
Estado.

 O GTT04 de Eletroeletrônicos é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior e tem por objetivo definir as informações complementares ao Plano de Geren-
ciamento de Resíduos Sólidos Perigosos e avaliar mecanismos específicos voltados para a descon-
taminação de áreas órfãs. Deve ser considerado o grau e a extensão do impacto à saúde pública e 
ao meio ambiente gerados pelos resíduos eletroeletrônicos. Foi apresentada proposta de acordo 
setorial que está em análise.

 O GTT05 de Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista é coor-
denado pelo Ministério do Meio Ambiente e tem por objetivo elaborar proposta de modelagem da 
Logística Reversa e subsídios para a elaboração do Edital de chamamento para acordo setorial, com 
o propósito de subsidiar o GTA e o comitê orientador na tomada de decisões pertinentes ao tema. 
As empresas fabricantes dessas lâmpadas tornaram-se praticamente importadoras, o que causa 
uma preocupação maior, pois não existe legislação brasileira que estabeleça limites de concentra-
ção de mercúrio nas lâmpadas, portanto sua composição ainda não é controlada.

 Houve o edital de chamamento 01/2012 do Ministério do Meio Ambiente e foram apre-
sentadas propostas que estão em análise. A ABilumi (Associação Brasileira de Importadores de 
Produtos de Iluminação) entregou, em novembro de 2013, sua minuta de acordo setorial que se 
encontra em análise. 

5.9 RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOMICILIARES

 A empresa Loga é responsável pela coleta Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) na região. 
Segundo a Loga, não é possivel registrar as quantidades coletadas em cada ponto de entrega volun-
tária de RSS, pois os veículos que atendem a esses estabelecimentos também atendem a dentistas, 
laboratórios, consultórios, clínicas veterinárias, dentre outros. Sendo assim, não é possível pesar 
os resíduos separadamente. A quantidade de geradores nas condições especificadas é de aproxi-
madamente 450 estabelecimentos. 

 A concessionária Loga coleta os resíduos de serviços de saúde descartados em pontos de 
entrega voluntária localizados nas Drogarias Raia, em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em farmá-
cias de hipermercados.

 Em pontos de entrega voluntários (PEVS), são recebidos separadamente: 

1) Medicamentos vencidos e sobras de medicamentos; cartelas de comprimidos; frascos de 
xaropes; tubos de pomadas e cremes, entre outros;

2) Materiais cortantes e pontiagudos; ampolas e agulhas;
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Ponto de entrega voluntária de resíduos de serviços de saúde no Extra Anhanguera.

 A concessionária Loga coleta os resíduos do Grupo A (infectantes) e do Grupo E (perfuran-
tes-cortantes), encaminhando-os para a Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) Jaguaré, situa-
da na Rua Gonçalo Madeira, 400, onde são submetidos à desinfecção pelo processo de desativação 
eletrotérmica (ETD) e, pós-tratamento, os resíduos são dispostos no Aterro Essencis Soluções Am-
bientais, situado no Município de Caieiras. Também são encaminhados em parte para a empresa 
Silcon Ambiental Ltda., situada na Rua Ruzzi, 440, Mauá, onde são submetidos a esterilização pelo 
processo de autoclavagem e depois encaminhados ao aterro Estre Ambiental S.A., situado no mu-
nicípio de Itapevi.
 
 O diagnóstico identificou 15 pontos de entrega voluntária de medicamentos. A tabela 11 
apresenta estes pontos por distritos.      

Distritos Número de Pontos
LAPA 4

V. LEOPOLDINA 4
BARRA FUNDA 1

PERDIZES 3
JAGUARA 2
JAGUARÉ 1

TOTAL 15

 Observa-se um número muito baixo de pontos em todos os distritos, sendo que os da Lapa 
(4), Vila Leopoldina (4) e Perdizes (3) são aqueles que têm mais pontos. Isso mostra a necessidade 
de ampliação do número de pontos em todos os distritos, mas principalmente nos Distritos da 
Barra Funda, Jaguaré e Jaguara. Entende-se a necessidade de que todas as farmácias deveriam 
receber de volta as embalagens, medicamentos vencidos, perfurocortantes e outros por ela 
comercializados. Os endereços dos pontos de entrega voluntária se encontram no Mapa/folder.

Tabela 11 - Pontos de entrega voluntária de resíduos de medicamentos por distrito.
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5.10 RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS

 Existe uma cooperativa conveniada com a Prefeitura de São Paulo que realiza a coleta de 
resíduos eletroeletrônicos na cidade, a Cooperativa de Produção, Recuperação, Reutilização, Re-
ciclagem e Comercialização de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos (Coopermiti).

 A Coopermiti está instalada na Rua Dr. Sérgio Meira, 268, Santa Cecília, telefone 3969-4792. 
Iniciou suas atividades em março de 2010, na Central de Triagem locada pela Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana (Amlurb), em um galpão de aproximadamente 2 mil metros quadrados, onde é 
realizada a triagem dos eletroeletrônicos. Também há um acervo de materiais eletrônicos antigos, 
como computadores, telefones, celulares, máquinas de escrever, etc. e uma oficina de arte, onde 
as obras são compostas por resíduos eletroeletrônicos.

 O material chega à Coopermiti por meio de entrega voluntária na sede – coleta agendada 
por telefone ou pelo formulário no website – e coleta nos PEVs (pontos de entrega voluntária de 
parceiros) para e-lixo espalhado em alguns pontos do município. Todo material recebido ou cole-
tado após triagem é destinado, reciclado ou reutilizado, gerando renda aos cooperados e propor-
cionando doações.

 A Coopermiti tem atualmente 26 cooperados e é conveniada com a Prefeitura de São Paulo. 
Tria aproximadamente 35 toneladas/mês de resíduos e componentes eletroeletrônicos, havendo 
potencial de ampliação para 100 toneladas/mês, desde que se aumente o número de cooperados. 

Na cooperativa, são recebidos eletroeletrônicos das linhas branca, marrom, verde e azul. 

• Linha Marrom: televisor tubo/monitor, televisor, produtos de áudio plasma/LCD/monitor e DVD/
VHS; 
• Linha Verde: desktops, notebooks, impressoras e aparelhos celulares;
• Linha Branca: geladeiras, refrigeradores, fogões, congeladores, lava-roupas e ar-condicionado; 
• Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos e furadeiras.

 No galpão estão instalados um laboratório para recuperação e reúo de eletroeletrônicos, 
um escritório e a escola de arte. Existem materiais para descaracterização de eletroeletrônicos e 
mesas de trabalho para os cooperados. Possui certificação ISO 9.001:2008 e está em processo para 
conseguir a ISO 14.001:2004.

 Os veículos de coleta são caminhões HR da Prefeitura de São Paulo e são dirigidos por 
motoristas da Prefeitura.  A coleta é feita ponto a ponto. Já atuaram em parceria com a Operação 
Cata-Bagulho da Prefeitura de São Paulo e possuem interesse em retomar a parceria.

Fotos: Instalações da Coopermiti, 2013
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 A coleta ponto a ponto, a partir de 100 quilos de resíduos (de acordo com Quadro 8), não 
tem custo para os munícipes. Se houver menos de 100 quilos, ligar para a Coopermiti para verificar 
a possibilidade de coleta.

 O Quadro 6 apresenta os resíduos coletados pela Coopermiti, os não coletados e os re-
síduos que têm custo para a entrega.

Resíduos Coletados Gratuitamente (a partir de 100 quilos)
Resíduos com custo de coleta 

Resíduos coletados Não coletados 
Eletrodomésticos, eletroele-
trônicos, celulares, computa-
dores, impressoras, máquinas 

fotográficas e pilhas dos se-
guintes fabricantes: Bic, Carre-
four, Duracel, Elgin, Energizer, 
Eveready, Kodak, Panasonic, 

Philips, Qualitá, Rayovac, Red 
Force, Pleomax e Samsung.

Lâmpadas, tonner,
cartucho de tinta, TV e 

monitores com tubo rachado 
(vazando produto químico), 
fitas VHS, fitas k7, fitas DAT, 

disquetes e fibras óticas.

Tubos de TV e monitores de 
tubo sem CPU

 Alguns itens são enviados para descontaminação e por isso os custos são repassados a 
quem entrega, por exemplo monitores desacompanhados de CPU e televisores.
 
 A destinação de rejeito de pilhas e baterias e tubos pelo programa Abinee vai para a Suza-
quim e os demais para a Reciclean. São empresas de tratamento de resíduos perigosos e a desti-
nação final, por isso são pagas pelo serviço de tratamento do resíduo. A licença ambiental dessas 
empresas é para tratamento/neutralização de resíduos perigosos. Ambas encaminham rejeitos do 
processo produtivo para aterros sanitários controlados (preferencialmente os mais próximos às 
suas sedes, para reduzir o custo de transporte).
 
Na Subprefeitura Lapa, a Coopermiti tem os seguintes pontos de entrega voluntária: 

1 - Coopermiti, tel. (11) 3666-0849, Rua Dr. Sérgio Meira, 268, Barra Funda, São Paulo.

2 – Continental Shopping, tel. (11) 3769-3769 (pequenos objetos), 
Av. Leão Machado, 100,- Jaguaré.  

 Foram identificados no diagnóstico quatro pontos de entrega voluntária de eletroeletrôni-
cos. A tabela 12 apresenta os pontos por distritos.

Distritos Número de Pontos
LAPA 2

V. LEOPOLDINA 0
BARRA FUNDA 1

PERDIZES 0
JAGUARA 0
JAGUARÉ 1

TOTAL 4

Quadro 6 - Coleta e recebimento de resíduos eletroeletrônicos pela Coopermiti.

Tabela 12  - Pontos de entrega voluntária de eletroeletrônicos por distrito.
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Foi identificado um número inexpressivo de pontos de entrega voluntária de resíduos eletroele-
trônicos na região. Considerando que existe uma cooperativa conveniada com a prefeitura, que 
atende a toda a cidade, a Coopermiti, cuja finalidade é a de coletar esses resíduos, existe a neces-
sidade de divulgar cada vez mais a atuação da Coopermiti e estimular a instalação de pontos de 
coleta de eletrônicos em toda a região. Os endereços destes pontos podem ser encontrados no 
Mapa/folder.

5.11 PILHAS E BATERIAS
 
 A entrega de pilhas e baterias pode ser realizada gratuitamente nas agências do Banco 
Santander, que possui um programa de coleta de pilhas e baterias. O material é enviado para a 
cidade de São José dos Campos, em São Paulo, onde passa por uma triagem. Nesse processo, as 
pilhas são separadas por marca e encaminhadas para a reciclagem, que é feita pela empresa Suza-
quim, na cidade de Suzano. Já os aparelhos celulares passam por um processo de descaracteriza-
ção, pelo qual são destruídos e triturados. Esses resíduos são encaminhados para a reciclagem, que 
é feita pela empresa Umicore, localizada na Bélgica.

Dicas para usar corretamente pilhas e baterias

• Colocar pilhas na geladeira não aumenta a carga; ao contrário, quando expostas ao frio ou ao 
calor o desempenho pode piorar;
• Na hora de trocá-las de um equipamento, substitua todas ao mesmo tempo;
• Retire-as se o aparelho for ficar por um longo tempo sem uso, pois podem vazar;
• Não misture pilhas diferentes (alcalinas e comuns, novas e usadas). Isso prejudica o desempenho 
e a durabilidade; 
• Prefira as pilhas e baterias recarregáveis ou alcalinas. Apesar de custarem um pouco mais, têm 
maior durabilidade;
• Guarde as pilhas em local seco e em temperatura ambiente; 
• Nunca guarde pilhas e baterias junto com brinquedos, alimentos ou remédios; 
• Não exponha pilhas e baterias ao calor excessivo ou à umidade. Elas podem vazar ou explodir; 
• Pelas mesmas razões, não incinere e, em hipótese nenhuma, tente abri-las; 
• Nunca descarte pilhas e baterias no meio ambiente e não deixe que elas se transformem em 
brinquedo para as crianças; 
• Evite comprar aparelhos portáteis com baterias embutidas não removíveis;
• Compre sempre produtos originais. Não use pilhas e baterias piratas.

 Foram identificados 30  pontos de entrega voluntária de pilhas e baterias. A tabela 13 apre-
senta os pontos por distrito. 

Distrito Número de pontos
LAPA 12

V. LEOPOLDINA 2
BARRA FUNDA 9

PERDIZES 6
JAGUARA 0
JAGUARÉ 1

TOTAL 30
Tabela 13 - Pontos de entrega voluntária de pilhas e baterias por distrito.
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5.12 LÂMPADAS

 As lâmpadas fluorescentes, apesar da praticidade, durabilidade e economia, possuem, em 
sua composição, componentes químicos muito perigosos à saúde: o mercúrio, um metal pesado e 
tóxico, e o chumbo. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o valor máximo 
de mercúrio que pode estar concentrado em uma unidade é de 100 miligramas de mercúrio por 
quilo do resíduo. O contato com a substância em níveis mais altos pode gerar sérios problemas 
de saúde. O maior problema acontece quando a substância é inalada, ainda mais se a quantia de 
mercúrio elementar for grande, o que pode causar problemas neurológicos, intoxicação, dispneia, 
dores no peito e outros problemas mais graves.

 Ao quebrar, a lâmpada fluorescente emite vapores de mercúrio, que são absorvidos pelos 
organismos vivos, contaminando-os; se forem lançadas em aterro, as lâmpadas contaminam o solo 
e, mais tarde, os cursos d’água, chegando à cadeia alimentar.

 A Naturalis Brasil, uma empresa localizada em Itupeva, no interior de São Paulo, vem pres-
tando um serviço remunerado para as empresas reciclarem adequadamente as suas lâmpadas flu-
orescentes. Ela leva um aparelho, chamado de “Papa Lâmpadas”, até as organizações interessadas 
em destinar corretamente esse tipo de resíduo.  As lâmpadas a serem recicladas são introduzidas 
em um tubo de alimentação e quebradas ao passarem por uma catraca. 

 Os materiais pesados, como o vidro e o alumínio, depositam-se no fundo do tambor. Já o pó 
de fósforo, micropartículas de vidro e o vapor de mercúrio ficam em suspensão e são sugados por 
um tubo coletor, passando por dois filtros de celulose que liberam apenas o mercúrio. Este viaja 
até um filtro à base de cartão ativado, que o absorve e libera na atmosfera apenas o ar já descon-
taminado. O vapor de mercúrio coletado é posteriormente processado e retorna para seu estado 
metálico, sendo possível, assim, ser reutilizado como matéria-prima. O encaminhamento do vidro 
coletado para reciclagem é feito pela própria Naturalis.

Empresas licenciadas pelo Ibama para a reciclagem de lâmpadas:
 
• Apliquim, em Paulínia, SP, fone (19) 3884-8140 e 3884-8141; 
• Recicle, em Indaial, SC; fone (47) 3333-5055; 
• Hg Descontaminação, em Nova Lima, MG, fone (31) 3581-8725 e 3541-8696; 
• Mega Reciclagem, em Curitiba, PR, fone (41) 3268-6030 e 3268-6031; 
• Recitec, em Pedro Leopoldo, MG, fone (31) 3213-0898 e 3274-5614. 

 O diagnóstico identificou apenas seis pontos de entrega voluntária de lâmpadas na região. 
A tabela 14 apresenta o número de pontos de entrega voluntária por distrito.

  O distrito da Lapa (12), Barra Funda (9) e Perdizes (6) possuem o maior número de pontos 
de entrega voluntária. Destacam-se os Distritos de Jaguara (0), que é desprovido de pontos, e o 
Jaguaré (1) e Vila Leopoldina (2), com  poucos pontos. Os endereços dos pontos podem ser encon-
trados no Mapa/folder.
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Tabela 14 - Pontos de entrega voluntária de lâmpadas por distrito.

Distrito Número de pontos
LAPA 2

V. LEOPOLDINA 1
BARRA FUNDA 3

PERDIZES 0
JAGUARA 0
JAGUARÉ 0

TOTAL 6

 O Distrito da Barra Funda possui o maior número de pontos (3), seguido de Lapa e Vila Leo-
poldina. Os demais não possuem nenhum ponto de entrega voluntária.  Os endereços dos pontos 
podem ser encontrados no Mapa/folder.

Lâmpadas incandescentes 

 O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou, no início de janeiro deste ano, as Portarias 
nº 1007 e 1008, que estabelecem o fim da comercialização de lâmpadas incandescentes no País 
até 2016. De acordo com dados da Secretaria de Planejamento Energético do MME, cerca de 300 
milhões dessas lâmpadas são vendidas por ano. Estima-se que com essa medida o Brasil será capaz 
de economizar, até 2030, cerca de 10 TWh/ano.

 Existem atualmente alguns pontos de recolhimento de lâmpadas usadas em redes de co-
mércio varejista e de materiais de construção. Há, ainda, sistemas de acondicionamento adequa-
dos das lâmpadas, de forma que estejam protegidas contra quebras acidentais e propiciem o trans-
porte seguro até as unidades de tratamento e reciclagem. 

 Segundo o PGIRS, a rede de pontos de recolhimento, bastante incipiente, está disponível 
em lojas das redes Leroy Merlin (seis unidades), WalMart (oito unidades) e Grupo Zaffari (uma uni-
dade). Estas redes do comércio varejista destinam os resíduos para, principalmente, unidades de 
processamento localizadas no município de Paulínia, no Estado de São Paulo.

5.13 GRANDES GERADORES 

 Na região da Subprefeitura Lapa  está instalada a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais do Estado de São Paulo), na Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946 - Vila Leopoldina. A 
Ceagesp  é o maior gerador de resíduos da Subprefeitura Lapa. Mantém a maior rede pública de 
armazéns  de São Paulo e um complexo de 13 centrais atacadistas, que asseguram o abastecimento 
de grande parte do Estado. 

 O Entreposto Terminal de São Paulo da Ceagesp é também ponto de referência na venda de 
pescados. Integrando cerca de 70 empresas de pesca e comercialização de peixes, constitui-se em 
um importante centro atacadista de pescados.

 Além da atividade atacadista, a Ceagesp se destaca no comércio varejista de hortifrutigran-
jeiros, carnes, aves, flores e outros produtos, por meio de serviços conhecidos como varejões e 
feiras de flores. 
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Tabela 15 – Resíduos produzidos e encaminhados para reciclagem na Ceagesp, jan. a  out./2013.

 Embora a Ceagesp seja um grande gerador e tenha um sistema  de coleta e encaminhamen-
to próprio,  é importante destacar que  desenvolve vários projetos de aproveitamento de resíduos, 
entre os quais se destaca o Banco de Alimentos. Criado em 2003, em São Paulo, o Banco Ceagesp 
de Alimentos coleta, seleciona e distribui alimentos para Bancos de Alimentos Municipais e Enti-
dades Sociais do Estado de São Paulo. Os produtos doados são oferecidos por produtores e comer-
ciantes atacadistas permissionários da Ceagesp.

 A Tabela 15 apresenta informações sobre os resíduos produzidos no entreposto e os en-
caminhados para reciclagem no período de janeiro a outubro de 2013.

Mês Lixo Reciclagem    Total resíduos
Janeiro   4.629,17                           611,42                                5.240,59
Fevereiro 3.995,3                    1.194,05                                5.189,35
Março  4.433,68                           713,05                                5.146,73
Abril  3.732,03                           973,93                                 4.705,96
Maio 3.320,51                    1.410,92                                4.731,43
Junho 2.630,45                    1.983,89                                4.614,34
Julho 3.092,42                    1.342,73                                4.435,15
Agosto 2.566,5                    1.261,59                                3.828,09
Setembro 3.539,67                           700,29                                4.239,96
Outubro 3.715,36                    1.201,25                                4.916,61

Obs.: 1 - Dados apresentados em toneladas.
           2 - Na reciclagem, foi incluso o material destinado ao Banco de Alimentos.
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Figura 26 - Área a ser ocupada pela Estação de Transbordo da Lapa.

6. INVESTIMENTOS PÚBLICOS PREVISTOS NA SUBPREFEITURA LAPA
 
 No Plano Diretor Estratégico – Projeto de Lei nº 688/2013 – Mapa 8, está prevista  a 
construção de uma Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos da Lapa.

 Atualmente, 90% dos resíduos sólidos domiciliares da Região Noroeste do município de 
São Paulo vão para o transbordo da Ponte Pequena antes de ir para o aterro, em Caieiras. Esse pro-
cedimento aumenta o número de coletas sem necessidade de mais caminhões no Agrupamento 
Noroeste e diminui o número de veículos até Caieiras.
 
 A Estação de Transbordo será instalada em uma área de 9.500 metros quadrados, na Av. 
Manoel Domingos Pinto, 297, Distrito da Jaguara. A previsão é de recebimento de 45% do resíduo 
sólido domiciliar, sendo todo o resíduo da Subprefeitura Lapa encaminhado para esse transbordo. 
O objetivo da estação é reduzir os deslocamentos dos caminhões de coleta dentro do município, 
economizar combustível e maximizar a logística.

 O local escolhido (Figura 26) teve com base a avaliação do centro de massa da Região/Agru-
pamento Noroeste, considerando o peso dos resíduos e a distância percorrida pelos caminhões.

 As capacidades operacionais são apresentadas na tabela 16, a seguir. 

Ponte Pequena Anhanguera

Hoje 90% do agrupamento -

Futuro 55% da previsão do agrupa-
mento

45% da previsão do agrupa-
mento

Capacidade Máxima - 60% da previsão do agrupa-
mento hoje

Tabela 16 – Capacidades operacionais atuais e previstas dos Transbordos Ponte Pequena e Anhanguera.
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 Benefícios diretos do transbordo Anhanguera apresentados pela Loga:

• Permitir a expansão da operação para absorver o crescimento populacional dos próximos anos;
• Remanejamento de operação em dias específicos, como chuvas e manifestações.

 A Loga iniciou o processo de licenciamento da estação de transbordo, dentro do qual haverá 
audiências públicas com a população do entorno e visitas à Estação de Transbordo Ponte Pequena.

 No que se refere à melhoria da infraestrutura e capacitação das cooperativas de catado-
res, estão previstos recursos financeiros do BNDES e do fundo da coleta seletiva na melhoria das 
condições de trabalho e qualificação das cooperativas de catadores da região. 
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7. INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SUBPREFEITURA LAPA
 
 O diagnóstico levantou algumas das iniciativas de educação desenvolvidas na região pela 
Prefeitura de São Paulo (Amlurb e concessionárias), pelo Instituto 5 Elementos e por instituições 
parceiras na região.

 Este levantamento busca identificar, estabelecer sinergias e fortalecer as iniciativas na 
região para promover um consumo mais sustentável, a redução de geração de resíduos e o seu 
descarte adequado.

7.1 AMLURB E CONCESSIONÁRIAS
  
 O contrato de concessão prevê um investimento de 0,5% ao ano em educação ambiental. O 
valor anual do contrato é de R$ 1.700.000. A forma de investimento destes R$ 850.000 anuais está 
sendo redefinida pela Amlurb.

 No âmbito do PGIRS, foi criado o Grupo de Trabalho 1, que elaborou o Plano de Educação 
Ambiental e Comunicação Social em Resíduos (Peacs).  Este Plano deverá ser implementado em 
todas as subprefeituras.
        
 Nos termos da Lei Municipal 15.099, de 5 de janeiro de 2010, e do Decreto Municipal 
53.040, de 23 de março de 2012, a educação ambiental para o descarte adequado de resíduos 
em escolas, associações, empresas e entidades com potencial de formação de multiplicadores 
era institucionalmente realizada por Amlurb, mediante palestra denominada “Conscientização 
da gestão de resíduos sólidos na cidade de São Paulo”, que aborda a história dos resíduos, as 
mudanças no seu manejo ao longo do tempo e as atuais formas de gerenciamento de todos os 
tipos de resíduos gerados na cidade, tendo por objetivo principal integrar a sociedade ao manejo 
adequado dos resíduos sólidos, fomentando e disciplinando as condutas adequadas à proteção do 
meio ambiente urbano.
 
 Para o público infanto-juvenil, eram oferecidas apresentações teatrais e fóruns de debates 
que, de forma lúdica e reflexiva, inclusive com auxílio de cartilhas e oficinas de artesanato, reedu-
cam os agentes multiplicadores para o consumo ambientalmente responsável e para o correto 
descarte dos resíduos gerados, com ênfase à segregação adequada de resíduos para fins de recicla-
gem, com vistas à preservação dos recursos naturais e a valorização da sustentabilidade do meio.
 
 Em atendimento à Lei Municipal 15.099/2010 e ao Decreto Municipal 53.040/2012, nas 
empresas responsáveis pela coleta e varrição de rua foram realizadas, em conjunto com o Execu-
tivo, campanhas de educação e conscientização da população pela limpeza da cidade, inclusive 
com veiculação na mídia em geral, a exemplo da Campanha “Eu Limpo São Paulo”, iniciada em 17 
de junho de 2012.

 O Programa de Educação Ambiental das Concessionárias contemplou atividades em dois 
eixos de ação:

• Formação em educação ambiental e desenvolvimento social: criação de ambientes saudáveis e 
atividades de formação para professores e comunidade, que envolvem centenas de pessoas nos 
CEUS;
• Programa Ver de Perto – conhecendo um aterro sanitário. Por meio do Programa Ver de Perto, 
são recebidas, em visitas monitoradas acompanhadas de palestras e discussões educativas, crian-
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ças e seus  professores nas instalações dos aterros sanitários de cada agrupamento. 
 
 No mesmo contexto, as empresas prestadoras dos serviços divisíveis e indivisíveis de lim-
peza urbana desenvolveram várias ações educativas de campo, em comunidades-alvo, visando ao 
conhecimento do sistema de tratamento de resíduos e à solução de problemas comuns, tais como 
entrega de folders orientativos para a segregação e disposição adequada de resíduos para coleta; 
visitas monitoradas a instalações de tratamento de resíduos; equipes volantes de conscientização 
da comunidade local para erradicação de pontos viciados de descarte irregular de resíduos e revi-
talização da área degradada.

 Embora as concessionárias promovam diversas atividades de educação e comunicação na 
região, estas não têm estratégia definida e articulação institucional.  Dentre as várias causas da 
ineficiência, destacam-se o desconhecimento da população do sistema de coleta seletiva e dos 
materiais que podem ser separados e falhas de operação no sistema de coleta seletiva por parte 
da empresa Loga Logística Ambiental de São Paulo S.A. e pela Cooperação. 
 
 Em 2014, com a revisão do PGIRS, a estratégia de comunicação e divulgação relacionada 
aos resíduos sólidos está sendo revista e novas ações e estratégias estão sendo contempladas.

Fotos: Inova - Campanha “EU AMO SP – EU LIMPO SP”.

7.2 INSTITUTO 5 ELEMENTOS
  
 Ao longo de 2013 e 2014, foram promovidas as seguintes atividades: 

1. Coleta de resíduos eletroeletrônicos pelo Instituto 5 Elementos

 Em setembro de 2013 e entre março e abril de 2014, o Instituto 5 Elementos incentivou a 
coleta de resíduos eletroeletrônicos em sua vizinhança e entre seus colaboradores. Os resíduos 
eletroeletrônicos arrecadados foram doados à Coopermiti. 
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2. Incentivo à coleta seletiva no entorno 

 O Instituto 5 Elementos incentiva entre os seus vizinhos a coleta seletiva realizada pela Loga 
às quintas-feiras na Rua Apodi e na Praça Júlio César, por intermédio da entrega de folhetos explica-
tivos e conversa com os moradores. A empresa, porém, mudou o horário da coleta nesta rua para 
as 7h da manhã e nunca avisou os moradores. Este horário é inadequado para a coleta seletiva no 
bairro, pois, segundo as orientações, os sacos e caixas com os resíduos secos devem ser colocados 
nas calçadas uma hora antes de o caminhão passar nas ruas e a maioria das pessoas ainda está 
dormindo ou acordando às 6h da manhã.
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3. Visitação ao minhocário do Instituto 5 Elementos
 
 Desde outubro de 2013, o Instituto 5 Elementos abriu à população o seu minhocário para 
visitação. As visitas são acompanhadas por funcionários do instituto, que orientam os visitantes 
sobre como realizar a manutenção de um minhocário.

4. Divulgação do Ecoponto
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5. Divulgações  da Operação Cata-Bagulho 

6. Lançamento do Mapa/folder do consumo e descarte sustentável na Subprefeitura Lapa
 
 O Instituto 5 Elementos lançou, no dia 5 de junho, na sede da Subprefeitura Lapa, o Mapa/
folder do consumo e descarte Sustentável. O lançamento reuniu representantes dos 40 parceiros 
do projeto, que receberam a versão final do folder, contendo um mapa da Subprefeitura Lapa com 
a localização de pontos de entrega de diversos tipos de resíduos, de alimentação orgânica e de 
práticas sustentáveis, além de orientações educativas sobre a Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos. O secretário do Verde e do Meio Ambiente, Wanderley Meira do Nascimento; o presidente da 
Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana), Silvano Silvério; a subprefeita interina da Lapa, 
Brunna Parina, e o vereador Nabil Bonduki (PT) estiveram presentes na cerimônia para compor 
uma mesa de diálogos sobre a destinação correta dos resíduos gerados na região da subprefeitura.
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7. Visita à Central de Triagem Mecanizada de Resíduos

 No dia 27 de junho, a equipe do projeto, em parceria com a Loga, organizou a primeira 
visita à Central Mecanizada de Triagem de Resíduos Secos, localizada na Ponte Pequena. O objetivo 
foi apresentar aos parceiros do projeto uma das primeiras ações do plano de gestão de resíduos 
do município, que prevê a instalação de mais três centrais, com capacidade de processar até 250 
toneladas diárias de resíduos recicláveis cada. 

8. Visita às empresas de compostagem

 No dia 29 de agosto, o Instituto 5 Elementos e a RedeResíduo promoveram uma visita às 
empresas de compostagem na região de Campinas. Os participantes conheceram de perto os pro-
cessos industriais de compostagem de resíduos úmidos realizados pelas empresas Tera Ambiental 
e AGRODKV.
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9. Entrega das composteiras do projeto Composta São Paulo na Subprefeitura Lapa
 
 A partir da parceria do projeto com a Morada da Floresta, o Instituto 5 Elementos serviu 
como um dos centros de apoio para selecionar pessoas interessadas em receber uma composteira. 
Todos os participantes das oficinas de consumo e descarte sustentável que se inscreveram, durante 
as oficinas, para participar do processo seletivo do Composta São Paulo e que se cadastraram no 
site do projeto receberam um minhocário gratuitamente.

7.3 INSTITUIÇÕES PARCEIRAS E POTENCIAIS PARCEIRAS NA REGIÃO
   
 Existem várias iniciativas de parceiros já realizadas e em andamento na região, sendo várias 
delas em parceria com o Instituto 5 Elementos (Quadro 7).

Instituto 5 Elementos e Coopermiti Duas campanhas de recolhimento de eletro-
eletrônicos para a Coopermiti.

Instituto 5 Elementos e Wheat Organics Bio-
padaria

Oficina de confecção e manejo do minhocário 
com todos os funcionários.

Senac, Subprefeitura Lapa, DRE Pirituba, DER 
Centro, DER Centro-Oeste, DER Norte 1, Socie-
dade Benfeitora, Faculdade Rio Branco, Sest/
Senat Vila Jaguara, Natura

Cessão de espaço para a realização de 12 ofici-
nas e uma palestra.

Bioideias e Instituto 5 Elementos Visita ao sistema de compostagem implemen-
tado pela Bioideias no Shopping Eldorado e 
que contou com a presença de 21 pessoas, 
sendo 9 representantes de instituições parcei-
ras do projeto.

Instituto 5 Elementos e Morada da Floresta Cadastro de participantes das oficinas interes-
sados em receber minhocários domésticos 
pelo Programa Composta SP.
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Instituto 5 Elementos e Loga Visita à Estação de Transbordo e Central de 
Triagem Mecanizada com a presença de sete 
parceiros do projeto.

Instituto 5 Elementos e Jornal da Gente Distribuição de 30.000 exemplares do Mapa/
folder junto com a edição de 7 a 13 de junho 
do jornal.

Todos os parceiros Distribuição do mapa do Consumo e Descarte 
Sustentável na Subprefeitura Lapa.

Instituto 5 Elementos e Envolverde Elaboração de Plano de Mídia e do hotsite do 
projeto.

Instituto 5 Elementos e Wabawaba Elaboração de projeto para a criação de aplica-
tivo com os pontos de descarte de resíduos.

Sociedade Benfeitora e Coopermiti Campanha de arrecadação de eletroeletrôni-
cos.

Sociedade Benfeitora e Wheat Organics Bio-
padaria

Em andamento – realização de oficinas de pão 
pela Biopadaria para alunos da Benfeitora.

Sociedade Benfeitora e Ecofit Participação da Benfeitora na Mostra Ecofit de 
Sustentabilidade, que possibilitou a ampliação 
de parcerias para arrecadação de TetraPak e a 
divulgação da Benfeitora na mídia que fazia a 
cobertura do evento.

Sociedade Benfeitora - ONG Trevo para coleta de óleo de cozinha da 
comunidade;

- ONG de Osasco para recolhimento de eletro-
eletrônicos;

- Terra Cycle para coleta seletiva de embala-
gens segundo as brigadas: Coppertone Pro-
tetores do Planeta, Cremes e Loções - Avon, 
Cuidados com os Cabelos Garnier Fructis, 
Instrumentos de Escrita Faber-Castell, Maquia-
gem e Esmaltes 

- Avon, Perfumes e Fragrâncias - Avon, Saúde 
Bucal Colgate, Mista TerraCycle, Brigada Su-
zano Report e Tang. A instituição arrecada R$ 
0,02 por embalagem, e o lucro é revertido em 
bens escolhidos por uma comissão de alunos.

Kairós Em andamento – organização pretende in-
corporar ações para redução da geração de 
resíduos nos projetos que desenvolve.

Jornal da Gente, Wheat Organics Biopadaria, 
Bija Yoga, Clã - Estúdio das Artes Cômicas, 
Waba Waba, Senac Lapa Tito, Parque Leopol-
dina Orlando Villas Bôas – SVMA

Organizações iniciaram a separação dos resídu-
os sólidos em seus estabelecimentos.
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Wheat Organics Biopadaria, Bija Yoga e Socie-
dade Benfeitora

Organizações instalaram um minhocário para 
compostar resíduos úmidos gerados em seus 
estabelecimentos.

Apas Pesquisa sobre os supermercadistas e resídu-
os.

Apas Em andamento - verificando com a diretoria 
de sustentabilidade da Apas a possibilidade de 
fazer um convênio com empresas de PEVs para 
então divulgar e incentivar seus associados a 
instalar PEVs em suas lojas.

DER Centro Organização de um minicurso sobre o tema 
sustentabilidade para dar continuidade à ofi-
cina.

Inova Realização da “Ação Tática Sustentável - Con-
scientização Lapa”, em que agentes ambien-
tais conversaram com 820 munícipes sobre a 
gestão dos resíduos e distribuíram o Mapa/
folder.

Cooperativa Mofarrej Realização de palestras informativas.
Subprefeitura Lapa Os funcionários passaram a ser agentes multi-

plicadores deste conhecimento, disseminando-
o no ambiente de trabalho, em casa e por 
meio de suas redes de contato.

Subprefeitura Lapa Lançamento do Mapa/folder Consumo Susten-
tável e Ação na Subprefeitura Lapa no dia 5 de 
junho de 2014.

Amlurb Escolha da subprefeitura Lapa para a imple-
mentação integral do PGIRS.

Senac Lapa Tito Serão criados projetos de sustentabilidade 
aliados à questão dos resíduos sólidos junta-
mente com alguns de nossos parceiros da rede 
social Lapa/Senac.

Loga e Natura Possibilitaram o fortalecimento de parcerias 
com outras empresas da região e população 
local.

Rede Resíduo Fortaleceu as parcerias já existentes com coop-
erativas da região.

Faculdades Rio Branco Em andamento – possibilidade de realizar des-
carte correto do material de informática.

Rede Resíduos e Instituto 5 Elementos 15 parceiros participaram de visita técnica 
às indústrias de compostagem na região de 
Campinas das empresas Tera Ambiental e 
AGRODKV para aprimorar o processo de con-
hecimento deste coletivo sobre a gestão dos 
resíduos sólidos úmidos.
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Natura Apoio financeiro para a impressão de mais 
45.000 exemplares do Mapa/Folder e para a 
atualização do diagnóstico.

Natura Empresa está organizando uma ação com co-
laboradores sobre ética e resíduos (ainda em 
fase de elaboração/aprovação).

Instituto 5 Elementos, Morada da Floresta, 
Subprefeitura Lapa e Amlurb

Distribuição e realização de oficinas a 35 mo-
radores da região que receberam composte-
iras domésticas pelo Programa Composta São 
Paulo, que atende a uma das metas do PGIRS.

Instituto 5 Elementos, Morada da Floresta, 
Subprefeitura Lapa.

Lançamento do relatório final do projeto.

Instituto 5 Elementos e Loga Segunda visita à Estação de Transbordo e Cen-
tral de Triagem Mecanizada.

Instituto 5 Elementos Lançamento da segunda versão do diagnóstico 
a todos os parceiros do projeto.

Academia Ecofit A Ecofit é uma academia ecológica e, como 
parte de sua política de sustentabilidade, re-
aliza coleta seletiva de pilhas, baterias, isopor, 
óleo de cozinha, eletrônicos, lâmpadas e re-
utiliza pneus. Também faz parte de suas ações 
a divulgação de notícias de temática socioam-
biental em seu site. Rua Cerro Corá, 580. Site:  
www.ecofit.com.br

Quadro 7 - Iniciativas dos parceiros desenvolvidas e em andamento na região.
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8. CONSUMO E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA REGIÃO   
 
 O diagnóstico também se propôs a identificar os pontos de consumo sustentável, como 
restaurantes orgânicos, pontos de venda de produtos orgânicos e de práticas sustentáveis, como 
minhocários e composteiras  e hortas comunitárias na região. 

 A Tabela 17 apresenta o resumo do número de  pontos de consumo e de descarte susten-
tável, assim como os pontos que apresentam práticas sustentáveis em relação à quantidade de 
resíduos coletados em cada distrito. Os endereços se encontram no Mapa /folder.

Distritos

Número de  Pontos

População

Quantidade 
de resíduos 
descartados 
por dia (kg)

DESCARTE
Secos, 

Perigosos 
entulho e 

volumosos

CONSUMO   
Produtos 
orgânicos

PRÁTICAS
Minhocário e 
composteiras

LAPA 38 4 5 65.739 102.552,84
V. LEOPOLDINA 17 2 2 39.485 61.596,6
BARRA FUNDA 16 1 0 14.383 22.437,48
PERDIZES 22 8 0 111.330 173.674,8
JAGUARA 5 0 1 24.895 38.836,2
JAGUARÉ 10 1 0 50.139 78.216,84
TOTAL 108 16 8 305.971 477.314,76

 Observa-se que as regiões de Jaguara e Jaguaré são as que apresentam um número menor 
de pontos, tanto de descarte de resíduos quanto de consumo e práticas sustentáveis. Os distritos 
da Lapa e de Perdizes oferecem a maior quantidade de possibilidades de pontos de descarte aos 
seus moradores e concentram as iniciativas de consumo, e práticas de minhocários e de hortas. No 
entanto, as práticas de sustentabilidade e os pontos de consumo de resíduos orgânicos ainda são 
poucos e podem representar um potencial de novos negócios e de iniciativas a serem empreendi-
das na região. 

 O pequeno número de pontos de entrega de medicamentos e resíduos de serviços de saúde, 
eletroeletrônicos, pilhas e baterias e lâmpadas mostra que a logística reversa ainda não funciona 
adequadamente e a responsabilidade compartilhada está sendo assumida de forma muito lenta e 
incompatível com as quantidades de produtos/embalagens geradas na região. 

Tabela 17 -  Resumo dos pontos de descarte e de consumo e práticas sustentáveis.
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9. RESULTADOS E PROPOSTAS DO DIAGNÓSTICO
 
 O modelo de gestão de resíduos sólidos na Subprefeitura Lapa pode ser considerado in-
sustentável. Uma região do porte de uma cidade de mais de 305.000 habitantes necessita ter sua 
própria estrutura de gestão de resíduos sólidos e não pode depender unicamente da Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana e ater-se a fiscalizar os serviços indivisíveis, aprovar Planos de Trab-
alho e indicar áreas para os Ecopontos.

 A estrutura da Amlurb, embora em fase de formação, não se mostra eficiente para contro-
lar os contratos dos serviços divisíveis e indivisíveis da concessão, como também aponta o Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo. 

 Embora a cidade esteja mais limpa, ainda se encontram muitos resíduos jogados nas ruas 
e foram identificados na Subprefeitura Lapa 40 pontos viciados de descarte de resíduos (levanta-
mento da Amlurb, em setembro de 2014). A coleta seletiva não está universalizada, ou seja, não 
atende a todo o território da região, tem baixa participação e ainda não tem a eficiência necessária.
 
 As subprefeituras deveriam ter equipes de funcionários preparados para fazer a gestão dos 
resíduos na região e articular com os conselhos e a rede de instituições formada pelo projeto. 
Também deveriam receber relatórios mensais, ou bimestrais, das concessionárias sobre a coleta 
regular e a coleta seletiva, e das reclamações dos cidadãos para monitorar o que ocorre em seu 
território e compartilhar com as instituições locais envolvidas, por meio dos conselhos instalados 
(Cades regionais e Conselho Participativo), e as instâncias que vierem a ser instaladas a partir do 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (2014).
 
 Haverá necessidade de um grande conjunto de ações conjuntas e articuladas de educação 
ambiental na região para ampliar a adesão da população. A Central de Triagem Mecanizada Ponte 
Pequena, já instalada, e que atenderá à região, poderá melhorar a eficiência da coleta seletiva. No 
entanto, a adesão depende de um esforço conjunto de todos os atores.

 As cooperativas de catadores apenas recebem os resíduos recicláveis, mas não recebem 
apoio da concessionária ou da Amlurb para mapear e estruturar as rotas da região por ela atendida 
no território. Ou seja, a Amlurb e a Loga terceirizam os serviços para a cooperativa, mas não dão o 
suporte necessário para a sua plena realização. O fato de as cooperativas assumirem a coleta em 
uma parte do território não retira a responsabilidade da Amlurb e da Loga na concessão dos ser-
viços de coleta seletiva.

 As concessionárias instalam coletores de resíduos úmidos e rejeitos (lixeiras)  e PEVs para 
coleta de resíduos secos sem consultar as comunidades e a subprefeitura. O sistema de PEVs em 
vias públicas e praças, sem controle, é totalmente ineficiente e seus resultados pífios.

 Para que as instituições que atuam no território, e em especial nos distritos/bairros, pos-
sam apoiar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e de fato reduzir a quanti-
dade de resíduos destinada aos aterros sanitários e ampliar a coleta seletiva de forma a atingir e 
superar a meta mínima de 10% colocada pela prefeitura de São Paulo, é necessário que haja uma 
grande mudança na governança da gestão de resíduos na cidade e o fortalecimento da sua gestão 
nas subprefeituras. Além da fiscalização de contratos diretamente pelas subprefeituras, deveria 
haver na subprefeitura uma equipe da área de resíduos para participar do planejamento, integrar 
ações e envolver estrategicamente os atores e instituições da região.
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 Na Subprefeitura Lapa será necessário aumentar em 138% a quantidade de resíduos se-
cos/recicláveis coletados e encaminhados para as centrais de triagem para atingir a meta mínima 
de 10% até 2016, proposta pela Prefeitura de São Paulo. No entanto, para mais do que dobrar a 
quantidade de resíduos secos coletados e encaminhados para as centrais de triagem e também 
reduzir o descarte e o envio de resíduos úmidos aos aterros sanitários, que só deverão receber 
rejeitos, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, será necessário fortalecer estratégias 
de sensibilização para o consumo sustentável e a redução do desperdício, disseminar as técnicas 
de compostagem do resíduo úmido e aumentar de forma significativa a adesão à coleta seletiva na 
região. 

 O Plano Municipal de Educação Ambiental e Comunicação Social em Resíduos Sólidos, 
elaborado pelo Grupo de Trabalho - G1 da Amlurb deverá ser adotado e dar suporte à efetivação 
do PGIR na  Subprefeitura Lapa.

 Destacam-se no Quadro 8 as principais questões identificadas no diagnóstico, as metas 
propostas para serem discutidas e implementadas na região em consonância com o PGIRS e os 
seus respectivos indicadores. Também são propostos alguns indicadores para o monitoramento da 
gestão de resíduos na região.

Área Questões 
Identificadas          Metas Indicadores

1. Gestão de resíduos 
na 
Subprefeitura

1.a. Falta de equipe na 
Subprefeitura para a 
gestão dos resíduos na 
região.

1.a. Contratar uma 
equipe de no mínimo 
dois técnicos

1.a. Número de técni-
cos

1.b. Controle da 
gestão de resíduos das 
coletas seletivas na 
região

1.b. Melhoria na 
gestão dos resíduos na 
Subprefeitura

1.b. Controle das 
coletas seletivas por 
meio de relatórios 
de desempenho e de 
reclamações da região 
repassadas bimestral-
mente pela Amlurb

2. Coleta seletiva de 
resíduos secos

2.a. Ausência de 
universalização do 
serviço

2.a. Universalização 
do atendimento até o 
início de 2016.

2.a. Atendimento 
da coleta seletiva de 
resíduos secos.

2.b. Baixa adesão à co-
leta seletiva

2.b. Medir e ampliar a 
adesão da população.

2.b. Adesão à coleta 
seletiva de resíduos 
secos

2.c. Não atendimento 
da meta de 10% até 
2016.

2.c. Atingir e, se pos-
sível, superar a meta 
de 10% de recupe-
ração de resíduos na 
região

2.c. Taxa de recicla-
gem de resíduos

3. Coleta seletiva de 
resíduos úmidos

3.a. Potencial de inici-
ar uma coleta seletiva 
de resíduos úmidos.

3.a. Iniciar em 2016 
um projeto piloto de 
coleta de úmidos.

3.a. Atendimento 
da coleta seletiva de 
resíduos úmidos.

3.b. Iniciar projeto 
piloto com medida de 
adesão 

3.b. Medir e ampliar a 
adesão da população.

3.b. Adesão à coleta 
de resíduos úmidos
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3.c. Estabelecer meta 
mínima de recupera-
ção de resíduos

3.c. Atingir e superar 
a meta de no mínimo 
10% de recuperação 
de resíduos secos até 
2016.

3.c. Taxa de reciclagem 
de resíduos úmidos

4. Resíduos da con-
strução civil

4.a. Baixa eficiência 
dos Ecopontos

4.a. Ampliar a divulga-
ção dos Ecopontos na 
região

4.a. Quantidade de 
resíduos recebidos 
mensalmente nos 
Ecopontos.

4.b. Ampliar o número 
de Ecopontos 

4.b. Instalar mais 
quatro ecopontos até 
2016. 

4.b. Número de eco-
pontos construídos.

4.c. Pontos viciados de 
descarte de resíduos.

4.c. Reduzir em 50% 
os pontos de descarte 
irregular até 2016.

4.c. Número de pontos 
de descarte irregular 
de resíduos.

5. Pontos de entrega 
voluntária de  re-
síduos de serviço de 
saúde, eletroeletrôni-
cos,  óleo de cozinha,  
pilhas e baterias  e 
lâmpadas

5. Baixa efetividade 
da logística reversa na 
região 

5.  Ampliar o número 
de pontos na região 
em 20% até 2016

5. Número de pontos 
de entrega voluntária 
por material 

6. Educação ambiental 6.a. Necessidade de 
ampliação da informa-
ção /comunicação na 
região 

6.a. Ampliação da dis-
seminação de práticas 
de consumo e des-
carte sustentável na 
região

6.a. Ampliação do 
número de   Iniciativas 
de Educação Ambien-
tal na região

6.b. Desarticulação 
das iniciativas de edu-
cação ambiental

6.b. Efetivação da in-
stância proposta pelo 
Plano de Educação 
Ambiental e Comu-
nicação (Peacs) até 
2015.

6.b. Funcionamento e 
efetividade do Peacs 
gestão de resíduos na 
subprefeitura

7. Consumo susten-
tável

7.a. Alto per capita de 
geração de resíduos 
domiciliares.

 7.a. Reduzir a geração 
per capita de resíduos 
domiciliares na região 
para no máximo 1kg/
hab./dia

7.a. Geração per 
capita/dia de resíduos 
domiciliares.

7.b. Baixa quantidade 
de práticas susten-
táveis. 

7.b. Ampliação em 
50% de práticas sus-
tentáveis até 2016.

7.b. Percentual de au-
mento do número de 
iniciativas de práticas  
sustentáveis.

7.c. Baixo número de 
pontos e venda de 
alimentos orgânicos.

7.c. Ampliação em 
50% de pontos de 
venda de alimentos 
orgânicos até 2016

7.c. Percentual de 
aumento de pontos 
de venda de alimentos 
orgânicos.

Quadro  8 - Resumo de questões identificadas, propostas de metas e indicadores a serem implementados.
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 A partir do diagnóstico, propõe-se o uso de indicadores de gestão de resíduos sólidos na 
Subprefeitura Lapa, que em um esforço conjunto entre a Amlurb e concessionárias, a subprefeitura 
e as instituições da região possam ser implementados. A seguir se detalham os indicadores 
propostos.

1. Gestão de resíduos na subprefeitura

1.a. Número de técnicos – variação percentual anual de ampliação do número de técnicos.

1.b. Controle das coletas seletivas por meio de relatórios de desempenho e de reclamações da 
região repassadas bimestralmente pela Amlurb - percentual bimestral de reclamações por tipo de 
coleta seletiva.  

2. Coleta seletiva de resíduos secos

2.a. Atendimento da coleta seletiva de resíduos secos.

• Percentual de distritos que dispõem integralmente de coleta seletiva no início e no fim do ano 
vigente.
• Percentual de domicílios que dispõem de coleta seletiva no início do ano vigente.  

2.b. Adesão à coleta seletiva de resíduos secos 

• Percentual das residências que participam da coleta seletiva (adesão) no início e no fim do ano 
vigente (por amostragem).

2.c. Taxa de reciclagem de resíduos 

• Porcentagem de resíduos sólidos encaminhados às centrais de triagem em relação ao total de 
resíduos (secos, úmidos e rejeito) produzido na região no início e no fim do ano vigente.

3. Coleta Seletiva de resíduos úmidos

3.a. Atendimento da coleta seletiva de resíduos úmidos.

• Percentual de distritos que dispõem integralmente de coleta seletiva no início e no fim do ano 
vigente.
• Percentual de domicílios que dispõem de coleta seletiva no início do ano vigente.  

3.b. Adesão à coleta de resíduos úmidos 

• Percentual das residências que participam da coleta seletiva (adesão) no início e no fim do ano 
vigente (por amostragem).

3.c. Taxa de reciclagem de resíduos úmidos 

• Quantidade de resíduos domiciliares úmidos coletada anualmente em relação à quantidade total 
de resíduo urbano gerada em um ano pelo número de habitantes da cidade. Unidade de medida é 
kg/pessoa/ano.
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4. Resíduos da construção civil 

4.a. Quantidade de resíduos recebidos mensalmente nos Ecopontos.

• Variação percentual da quantidade recebida no início e no fim do ano vigente.

4.b. Número de Ecopontos instalados

• Variação percentual do número de Ecopontos instalados no início e no fim do ano vigente.

4.c. Número de pontos de descarte irregular de resíduos.

• Variação percentual do número de pontos viciados de descarte de resíduos da construção civil e 
volumosos no início e no fim do ano vigente.

5. Pontos de Entrega Voluntária de resíduos de serviço de saúde, eletroeletrônicos,  óleo de coz-
inha,  pilhas e baterias  e lâmpadas

• Variação percentual do número de pontos de entrega voluntária no início e no fim do ano vigente.

6. Educação ambiental 

6. a.  Ampliação do número de  iniciativas de educação ambiental na região 
• Variação percentual do número de iniciativas, projetos, ações e atividades de educação ambien-
tal voltados aos resíduos sólidos na região no início e no fim do ano vigente. Por exemplo, hortas 
comunitárias, compostagem, pontos de entrega voluntária de eletroeletrônicos, resíduos secos/
recicláveis e outros. 

6.b. Funcionamento e efetividade do Peacs gestão de resíduos na subprefeitura
• Número de instituições que compõem o Peacs no início e no fim do ano vigente 
• Número de instituições que participam das reuniões do Peacs no início e no fim do ano vigente.

7. Consumo sustentável 

7.a. Geração per capita/dia de resíduos domiciliares.
• Variação percentual da geração per capita/dia de resíduos domiciliares em kg/hab./dia.
 
7.b. Percentual de aumento do número de iniciativas de práticas  sustentáveis. 
• Variação percentual do número de práticas sustentáveis no início e no fim do ano vigente.

7.c. Percentual de aumento de pontos de venda de alimentos orgânicos.

• Variação percentual do número de pontos de vendas de alimentos orgânicos no início e no fim 
do ano vigente.

9.1  MAPA DO CONSUMO E DESCARTE SUSTENTÁVEL NA SUBPREFEITURA LAPA   
 
 O diagnóstico gerou um produto que é denominado de Mapa do Consumo e Descarte Sus-
tentável na Subprefeitura Lapa.
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Figura 27 - Mapa/folder do consumo e descarte sustentável na Subprefeitura Lapa

Figura 28 - Informações do consumo e descarte sustentável na Subprefeitura Lapa

    O folder consiste em um mapa que identifica onde adquirir alimentos orgânicos e onde 
descartar os vários tipos de resíduos produzidos nas residências e informações educativas sobre a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre o descarte de todos os tipos de resíduos na região e 
técnicas de compostagem de resíduos úmidos. 

 
 Este mapa fornece informações sobre o atendimento da coleta seletiva; a localização dos 
dois Ecopontos; das cooperativas de catadores que atendem a região;, dos pontos de descarte de 
óleo de cozinha usado, resíduos de medicamentos, resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias e 
ainda os pontos de venda de alimentos orgânicos, além de práticas  sustentáveis de  minhocários e 
de hortas comunitárias. 
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 O foco deste material educativo/informativo é ampliar o conhecimento sobre a gestão dos 
resíduos sólidos domiciliares na região, fortalecer a coleta seletiva de resíduos secos e o aproveita-
mento dos resíduos em geral, ampliar o conhecimento da população sobre os Ecopontos e coop-
erativas de catadores de materiais recicláveis em funcionamento e fortalecer e ampliar a alimenta-
ção saudável e práticas sustentáveis na região. Desta forma, se pretende reduzir significativamente 
os resíduos enviados ao aterro sanitário na região. 

 Destacamos novamente que o objetivo deste diagnóstico é contribuir para que possamos 
atingir as metas da Política e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, as metas da Prefeitura de São 
Paulo e uma gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos na Subprefeitura Lapa.

 Esperamos contar com o envolvimento da Amlurb e das empresas concessionárias dos ser-
viços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos para que possamos, em conjunto com a 
subprefeitura e as instituições da região, chegar a estabelecer a meta de reduzir em mais de 10% 
os resíduos secos e úmidos destinados aos aterros em nossa região. 

  A região foi uma das selecionadas pela Amlurb para receber uma aceleração do PGIRS e 
todo este trabalho realizado muito contribuiu para que isso acontecesse.



GESTÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NA SUBPREFEITURA LAPA 

99

REFERÊNCIAS

Diagnóstico da Gestão de Resíduos Domiciliares na Subprefeitura Lapa – Setembro 2014  
Instituto 5 Elementos- Educação para a Sustentabilidade

10.  REFERÊNCIAS  
 
BANCO SANTANDER. Papa - Pilhas. Programa de Reciclagem de Pilhas e Baterias. Disponível em:
http://sustentabilidade.santander.com.br/oquefazemos/praticasdegestao/Paginas/papapilhas.
aspx. Acesso em 3 dez. 2013.

BORBA M. P., BESEN G. R., OTERO P. Coleção Consumo Sustentável e Ação em Resíduos Sólidos. 
São Paulo, Instituto 5 Elementos, 2013. 

BRASIL. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Disponível 
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em:
11 jul. 2013.

BRASIL. Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de 
agosto de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm. Acesso em: 11 
jul. 2013. 

BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Versão preliminar para consulta pública. Setembro 
de 2011. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_publicacao/253_publicacao02022012041757.pdf. Aces-
so em: 11 jul. 2013.

BRASIL. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento: diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos – 2011. Brasília: MCIDADES.
SNSA, 2013.

BRASIL, 2013. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Logística Reversa. Disponível em: http://www.
mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/instrumentos-da-politica-de-residuos/comite-
orientador-logistica-reversa#descartedemedicamentos. Acesso em: 10 dez. 2013.

EARTH GREEN COLOMBIA. Compostadores para la ciudad y el  campo. Disponível em: http// http://
www.earthgreen.com.co/compostadores. Acesso em: 10 abr. 2014.  

ECOISAS. Loja online de sustentabilidade. Disponível em: http//www.ecoisas.com.br. Acesso em: 
10 abr.  2014.  

FOLHA DE S. PAULO. DNA Paulistano: navegue pelos dados e mapa interativo. 2012. Disponível 
em: http://folhaspdados.blogfolha.uol.com.br/2012/09/14/dna-paulistano-navegue-pelos-dados-
em-mapa-interativo/. Acesso em: 10 nov. 2013.

FOLHA DE SÃO PAULO. Confira todos os distritos e bairros da Zona Oeste de São Paulo. 2012. 
Disponível em:  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1164789-confira-todos-os-distritos-e-
bairros-da-zona-oeste-de-sp.shtml. Acesso em: 10 nov. 2013.

INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS S.A. Disponível em: http://www.inovagsu.com.br/. Acesso 
em 1 nov. 2013.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2010. Rio de Janeiro: IBGE; 2012.



GESTÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NA SUBPREFEITURA LAPA REFERÊNCIAS

100Diagnóstico da Gestão de Resíduos Domiciliares na Subprefeitura Lapa – Setembro 2014  
Instituto 5 Elementos- Educação para a Sustentabilidade

LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A. Disponível em: http://www.loga.com.br/. Acesso em: 1 nov. 2013. 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb). Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/amlurb/. Acesso em: 1 out. 2013.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Subprefeitura Lapa.  Histórico. Disponível em: http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/lapa/historico/index.php?p=328. Acesso em 1 dez. 
2013

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de SP 
(2012). Disponível em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/servicos/arquivos/pmsp_2012_pla-
no_municipal_gestao_integrada_residuos_s.pdf. Acesso em: 10 dez. 2013.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São 
Paulo (2014). Disponível em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/servicos/arquivos/PGIRS-2014.pdf

PREFEITURA DE SÃO PAULO. DECRETO Nº 54.991, DE 2 DE ABRIL DE 2014. Aprova as alterações e 
consolida o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo (2014/2033).

MORADA DA FLORESTA. Manual da Composteira Doméstica. Disponível em: http://www.mora-
dadafloresta.org.br/artigos/compostagem-domestica/550-manual-da-composteira-domestica.
Acesso em: 17 dez. 2013. 



GESTÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NA SUBPREFEITURA LAPA 

101

ANEXOS

Diagnóstico da Gestão de Resíduos Domiciliares na Subprefeitura Lapa – Setembro 2014  
Instituto 5 Elementos- Educação para a Sustentabilidade

11.  ANEXOS
 
ANEXO 1 - CONTEXTO LEGAL

Lei Federal Decreto regulamentador /Decretos
6.938 /81 - Política do Meio Ambiente 88.351/1983

Decreto 5940/2006 - Institui a separação dos 
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos 
e entidades da administração pública federal 
direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis.

9.605/ 1998 - Crimes Ambientais 6.514/2008
11.445/2007 - Política Nacional de Saneamen-
to Básico – PNSB

7.217/2010

12.187/2009 - Política sobre Mudança do 
Clima – PNMC

7.390/2010.

12.305/2010 - Política de Resíduos Sólidos – 
PNRS

7.404/2010.

7.405/2010 - institui o Programa Pró-Catador 
e denomina Comitê Interministerial para 
Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis.

Lei Estadual Decreto regulamentador/Decretos 
13.300/2006 - Política Estadual de Resíduos 
Sólidos 

 54.645/2009. 

12.528/2007- Coleta seletiva obrigatória em: 
shopping centers com mais de 50 estabeleci-
mentos comerciais, empresas de grande porte; 
condomínios industriais com, no mínimo, 50 
estabelecimentos; condomínios residenciais 
com, no mínimo, 50 habitações; repartições 
públicas.

Lei  Municipal Decreto regulamentador /Decreto
13.478/2002 – Organiza o sistema de limpeza 
urbana, cria e estrutura seu órgão regulador, 
autoriza a concessão ou permissão, institui 
taxa de resíduos sólidos para resíduos domicili-
ares, de serviços de saúde, e de fiscalização e 
cria o fundo municipal de limpeza urbana.

45.294/ 2004- Aprova o Regulamento da Auto-
ridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) 
e estabelece o procedimento de implantação. 

13.316/2002 - Dispõe sobre a coleta, destina-
ção final e reutilização de embalagens, garrafas 
plásticas e pneumáticos.

49.532/2008
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13.430/ 2002 -  Institui o Plano Diretor Estraté-
gico e o Sistema de Planejamento e Gestão do 
Desenvolvimento Urbano Municipal

 45.959/2005- Institui o Comitê Municipal so-
bre Mudanças Climáticas e Ecoeconomia.
48.799/2007- altera o nome de Programa 
Socioambiental Cooperativa de Catadores de 
Material Reciclável, para Programa Socioambi-
ental de Coleta Seletiva.

14.803/ 2008, dispõe sobre o Plano Integrado 
de Gerenciamento dos Resíduos da Construção 
Civil, Volumosos e seus componentes.

51.664/ 2010 
 14.723/ 2008, institui o Programa de Aproveit-
amento de Madeira de Podas de Árvores – 
Pampa. 

51.907/ 2010- Estabelece prazo e normas para 
o cadastramento dos Grandes Geradores de 
Resíduos Sólidos. 

15.244/2010 - Institui multas para depósito 
de resíduos fora dos dias e horários previstos 
para a coleta em área pública e atear fogo em 
resíduo 
15.572/2012 - Dispõe sobre adoção dos crité-
rios socioambientais que especifica no desen-
volvimento e implantação de políticas, pro-
gramas e ações pelo Poder Público Municipal.

53.924/ 2013 - Convoca a Conferência Munici-
pal de Meio Ambiente e cria o Comitê Intersec-
retarial para a Política Municipal de Resíduos 
Sólidos
54.991 de 2 de abril de 2014. Aprova as alter-
ações e consolida o Plano de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo 
(2014/2033).

ANEXO 2

SITUAÇÃO DOS PEV’S
Nº do PEV Local Endereço Status
69 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
70 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
108 Parque Vila Leopol-

dina
Rua. Carlos Roberto 
Vanzolini

INSTALADO

272 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
273 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
274 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
317 Parque Vila Leopol-

dina
Rua. Carlos Roberto 
Vanzolini

INSTALADO
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387 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO

388 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO

389 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO

451 Ecoponto Antartica AV. Antártica nº340 
em Baixo do Viaduto 
Antártica

AVARIADO

532 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO

540 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
541 Praça Camilo Castelo 

Branco
Rua Nilva X Jacques 
Pilon

INSTALADO

552 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
611 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
612 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
613 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
618 Praça Coronel Juven-

cio de Menezes
Rua Aibi INSTALADO

619 Praça Coronel Juven-
cio de Menezes

Rua Aibi INSTALADO

621 Calçada E.E. Marina 
Cerqueira Cesar

Rua. Acurua INSTALADO

622 Calçada E.E. Marina 
Cerqueira Cesar

Rua. Acurua INSTALADO

632 Ecoponto Antartica Av. Antártica nº340 
em Baixo do Viaduto 
Antártica

INSTALADO

633 Ecoponto Antartica Av. Antártica nº340 
em Baixo do Viaduto 
Antártica

INSTALADO

634 Ecoponto Antartica Av. Antártica nº340 
em Baixo do Viaduto 
Antártica

INSTALADO

635 Praça Ricardo Ramos Rua Atalaia, 221 QUEIMADO
636 Praça Ricardo Ramos Rua Atalaia, 221 QUEIMADO
637 Praça Ricardo Ramos Rua Atalaia, 221 QUEIMADO
638 Praça Irmãos Karman Rua José Donateli / 

Rua Pedro Costa 
INSTALADO

639 Praça Irmãos Karman Rua José Donateli / 
Rua Pedro Costa 

INSTALADO

640 Praça Miriam de Bar-
ros

Rua Miguel Cabrera INSTALADO

641 Praça Conde Francisco 
Matarazzo Jr.

Rua Padre Antonio 
Tomas (Ao lado do 
Parque)

INSTALADO
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642 Praça Conde Francisco 
Matarazzo Jr.

Rua Padre Antonio 
Tomas (Ao lado do 
Parque)

QUEIMADO

643 Parque Água Branca Av. Francisco Mata-
razzo, 415

INSTALADO

644 Parque Água Branca Av. Francisco Mata-
razzo, 415

INSTALADO

645 UNINOVE Rua Dep. Salvador 
Julianeli

INSTALADO

646 UNINOVE Rua Dep. Salvador 
Julianeli

INSTALADO

647 Ecoponto Antártica Av. Antártica nº 340 
em Baixo do Viaduto 
Antartica

INSTALADO

648 Ecoponto Antártica Av. Antártica nº 340 
em Baixo do Viaduto 
Antártica

INSTALADO

649 Ecoponto Antártica Av. Antártica nº 340 
em Baixo do Viaduto 
Antártica

AVARIADO

650 Ecoponto Antártica Av. Antártica nº 340 
em Baixo do Viaduto 
Antartica

AVARIADO

651 Praça Miguel Dell'erba Rua Guaicurus (em 
frente ao shopping 
Lapa)

INSTALADO

652 Praça Miguel Dell'erba Rua Guaicurus (em 
frente ao shopping 
Lapa)

INSTALADO

653 Praça Miguel Dell'erba Rua Guaicurus (em 
frente ao shopping 
Lapa)

INSTALADO

654 Praça Olavo Guzzo R. Nossa Senhora do Ó INSTALADO
655 Em Frente ao Mercado 

da Lapa
Rua Herbart INSTALADO

656 Ecoponto Vila Jaguará Rua Agrestina 185 INSTALADO
658 Praça Bento de Assis Rua Pamamirim X 

Barcelona
INSTALADO

660 Praça Gen. Porto Car-
reiro

Rua Pamamirim X 
Barcelona

QUEIMADO

741 Garagem Jaguaré Garagem Jaguaré AVARIADO
742 Garagem Jaguaré Garagem Jaguaré AVARIADO
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ANEXO 3 - PONTOS VICIADOS DE DESCARTE DE RESÍDUOS NA SUBPREFEITURA LAPA.

ENDEREÇOS
1 R RIFAINA
2 R FROBEN
3 AV MOFARREJ
4 AV JOSE CEZAR DE OLIVEIRA
5 AV KENKITI SINOMOTO
6 R DIOGO ORTIZ
7 R PADRE CHICO
8 R MARTA
9 R CAYOWAA

10 R TANABI
11 VID PACAEMBU
12 R GUIACURUS
13 R JEROAQUARA
14 PÇ CORNELIA
15 R OSVALDO NASCIMENTO
16 R ALTO CAMAQUA
17 CAMACAN x MARGINAL
18 R PROF ARIOVALDO SILVA
19 R BAUMANN
20 PÇ MARREY JUNIOR
21 AV.TORRES DE OLIVEIRA
22 AV ONOFRIO MILANO
23 AV DAS NACOES UNIDAS 740
24 AV PRES ALTINO
25 RUA GOMES FREIRE
26 RUA GAGO COUTINHO
27 RUA PROF°SORAYA AIDAR MENON
28 RUA WERNER VON SIEMENS
29 RUA DR.AUGUSTO MIRANDA
30 RUA DR.MIRANDA DE AZEVEDO
31 PRAÇA MARREY JÚNIOR
32 RUA TURIASSU
33 VIADUTO DOS REMÉDIOS
34 RUA BERGSON
35 RUA MARSELHA 
36 RUA LEALDADE
37 RUA FELIX GUILHERM
38 RUA JOHN HARRINSON
39 AV.MERCEDES
40 VIELA ESTEVAM GARCIA
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