


DADOS GERAIS DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS 
SECOS EM SP EM TEMPOS DE PANDEMIA 

A coleta seletiva realizada pela prefeitura de São Paulo, não parou desde o 

início da pandemia. 

 

A coleta domiciliar seletiva está presente em 94 distritos do município de São 

Paulo, cobrindo cerca de 75% das vias e conta com 5 mil funcionários e 454 

veículos.  

 

As empresas (Loga e Ecourbs) recolhem os resíduos recicláveis e destinam 

prioritariamente para as 25 Cooperativas de reciclagem, que são habilitadas na 

Amlurb, e depois para as 2 Centrais Mecanizadas de Triagem.  

 

Ao todo, são coletadas cerca de 280 toneladas de recicláveis por dia, uma média 

de 7 mil por mês, desse valor, 100% é direcionado às cooperativas, por meio de 

um fundo municipal, que também é destinado ao fortalecimento das 

cooperativas de SP. 

 

.  



PARA ONDE É ENCAMINHADO OS RESÍDUO 
SECOS COLETADOS PELAS EMPRESAS? 

Centrais mecanizadas 

 

Central Mecanizada de 

Triagem Ponte Pequena 

Avenida do Estado nº 300. 

A unidade é gerenciada 

pela concessionária Loga. 

 

Central Carolina Maria de 

Jesus 

Avenida Miguel Yunes, nº 

345, Vila Sabará. 

A unidade é gerenciada 

pela concessionária 

Ecourbs. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Cooperativas: 

    1. 5 de julho 

    2. Butantã 

    3. Caminho Certo 

    4. Casa do Catador 

    5. Chico Mendes 

    6. Coopercaps 

    7. Filial Coopercaps 

    8. Coopere Centro 

    9. Cooperleste 

   10. Coopermit 

   11. Cooperpac 

   12. Crescer 

   13. Giba GPS 

   14. Nossos Valores 

   15. Parelheiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   16. Rainha da 

Reciclagem 

   17. Recifavela 

   18. Central Tietê 

   19. Tiquatira 

    20. União Itaquera 

    21. Associação 28 

    22. Viralata 

    23. Vitória da Penha 
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APOIO AS COOPERATIVAS E CATADORES/AS 
DE SP EM TEMPOS DE PANDEMIA 

• A Prefeitura, por meio da Amlurb, está beneficiando 900 famílias 

associadas às 25 cooperativas habilitadas no Programa 

Socioambiental de coleta seletiva.  

Como? 
• Cada família dos catadores está recebendo R$ 1,2 mil reais 

mensais, por até três meses.  

• 1.400 catadores autônomos também estão recebendo R$ 1,2 mil 

mensais, sendo a composição do auxílio dividida: R$ 600 pagos 

pela Prefeitura e R$ 600 oriundos do governo federal.  

• Parte desse recurso vem do Fundo Municipal de Coleta Seletiva, 

Logística Reversa e Inclusão de Catadores, sendo sua renda gerada 

pela venda da produção das centrais mecanizadas.  
 



E AS COOPERATIVAS NÃO HABILITADAS PELA 
PREFEITURA EM TEMPOS DE PANDEMIA? 

Existem 30 cooperativas atuando, que não são habilitadas pela prefeitura. 

 

Atualmente trabalham de portas fechadas, e tem contratos com grandes 

geradores, por exemplo Correio. Alguns eliminaram a parceria com as 

cooperativas desse SERVIÇO ESSENCIAL – PEVS Pontos de entrega 

voluntária, como por exemplo Pão de Açúcar. 

 

Alguns catadores dessas 30 cooperativas vem recebendo auxilio emergencial do 

governo federal e da prefeitura. 

 

Algumas cooperativas vem recebendo cestas básicas, materiais de higiene básica, 

EPI e recursos financeiros do: 

• MNCR – Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis 

• Mãos Verdes - Cooperativa dos Trabalhadores e Gestores Socioambientais 

• Instituto GEA 

• ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos 

• Rede Catasampa – reúne diversas cooperativas. 



NÚMEROS DA COLETA SELETIVA, CONSUMO, EMISSÕES 
CO2 E ENERGIA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

• Atualmente a coleta seletiva de resíduo seco em SP aumentou de 2 

para 3%, esse é o resultado dos nosso compromisso com o ciclo de 

vida dos materiais recicláveis. 

• A venda para indústria recicladora baixou o consumo, reduzindo a 

aquisição de materiais recicláveis. 

• A Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais) estima um aumento de 15% a 25% na produção 

de resíduos sólidos (lixo orgânico e reciclável) nas residências.  

• O lixo hospitalar deve crescer de 10 a 20 vezes, segundo Abrelpe. 

• Houve queda acentuada na quantidade de monóxido de carbono 

no ar desde o dia 20 de março, segundo a Cetesb (Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo).  

• O consumo de energia elétrica também caiu no Brasil, segundo a 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 
 

 

 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/promotoria-de-sp-investiga-medicos-por-suposta-omissao-no-combate-ao-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/promotoria-de-sp-investiga-medicos-por-suposta-omissao-no-combate-ao-coronavirus.shtml


5Rs – Repensar, Recusar, Reutilizar, 
Reduzir e Reciclar 

• Não há iniciativa por parte das empresas que fazem entregas 
domiciliares para diminuir ao mínimo a quantidade de 
embalagem em seus produtos. 

• Ausência de campanhas educativas com foco nos 5Rs. 

• As metas do Plano de Gestão Integrada de São Paulo - PGIRS, 
não são de conhecimento da população e não vendo sendo 
cumpridas pelo poder público, e nem pela iniciativa privada. 

• Reciclasampa – informações e informação dos dias e horários 
das coletas de resíduos 

– https://www.reciclasampa.com.br/horarios-de-coleta 
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Compostagem dos resíduos úmidos 

Feiras e Jardins Sustentáveis é iniciativa da Amlurb que consiste em 

oferecer tratamento ambientalmente correto para restos de resíduos 

orgânicos de feiras livres e podas de árvores da capital. 

 

Esses resíduos vão para os 5 pátios: Lapa, Sé, Mooca, São Mateus e 

Ermelino Matarazzo, onde são misturados e dispostos em leiras 

(canteiros) onde acontece o processo de compostagem, em torno de 120 

dias, que se transformam em composto orgânico de qualidade, 

distribuídos gratuitamente à população. 

 

As unidades possuem capacidade de recebimento de até três mil 

toneladas de resíduos por ano e processamento de até 600 toneladas de 

composto, no mesmo período. 

 

O composto gerado é utilizado em jardins, praças públicas e hortas 

comunitarias e escolares, gerando ganhos econômicos e ambientais 

significativos para o município.  



Obrigado! 
 

www.5elementos.org.br 

Mônica Pilz Borba 

monicab@5elementos.org.br 
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