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Posteriormente, iniciaram-se as atividades de monitoramento ambiental da área, por
meio de:
 Análise de águas superficiais e subterrâneas: Para tanto, a área possui 05 poços de
monitoramento, sendo um à montante e quatro à jusante do maciço. Posteriormente, são
avaliados parâmetros de acordo com lista de Valores de Intervenção para Águas
Subterrâneas da CETESB.
 Análise físico- química e

acompanhamento da vazão do percolado: todo

percolado é armazenado em uma caixa de acumulação própria e adequada para esta
finalidade, sendo que, o volume coletado é transportado e destinado para estação de
tratamento de efluentes da SABESP, localizada no município de São Paulo.

F
Figura 62: Realização da coleta de líquido percolado, para posterior
encaminhamento à estação de tratamento de esgoto (ETE).
 Monitoramento geotécnico da área, por meio de marcos superficiais
anteriormente alocados: realizado com o intuito de observar a movimentação natural do
maciço, visando assegurar sua estabilidade. A área possui 12 marcos geotécnicos
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superficiais que são acompanhados e avaliados mensalmente, por meio de levantamento
topográfico.
 Elaboração de relatórios das atividades de monitoramento: A cada três meses são
elaborados relatórios sintetizando os resultados das atividades de monitoramento, que são
encaminhados à Secretaria do Meio Ambiente para avaliação da eficiência da remediação da
área.

Figura 63: Vista dos drenos de gases que são periodicamente monitorados.

Capitulo III- Análise Conclusiva da Situação Atual
A partir de todos os resultados obtidos na etapa “Diagnóstico Geral”, pôde-se
definir a composição gravimétrica geral dos resíduos sólidos gerados no Município de
Itapevi em 2012 (Figura 64), tendo em vista cada um dos nove tipos considerados neste
PGIRS Itapevi.
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Figura 64: Composição Gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no Município de
Itapevi.
Verifica-se com base na Figura 64 que o percentual relativo aos “Resíduos
Domiciliares” possui maior representatividade, assim como em nível nacional. Enquanto no
Município de Itapevi estima-se 42,37%, a média brasileira é de cerca de 50%.
De forma geral, pode-se analisar que os valores obtidos quanto à composição
gravimétrica de resíduos sólidos domiciliares de Itapevi apresentam-se muito próximos aos
índices nacionais, conforme é possível visualizar a seguir (Figuras 65 e 66):

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Itapevi-SP (PGIRS)

Página 160

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Figura 65: Composição gravimétrica dos RSD brasileiros.

Figura 66: Composição gravimétrica dos RSD em Itapevi.
O segundo maior percentual corresponde aos “Resíduos de Construção e
Demolição”. Isto se deve principalmente à alta massa específica destes, além da evolução
dos níveis de poder aquisitivo da população, fato que têm elevado os números de novas
construções e reformas de residências.
Os “Resíduos Industriais” também possuem valor significativo, principalmente se
for considerada a existência de três polos industriais, compostos em grande parte, por
empresas de grande e médio porte.
Quanto aos “Resíduos Volumosos”, verifica-se que as quantidades anuais geradas
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ainda são muito superiores à capacidade de coleta pela Operação Cata Bagulho, indicando
sua necessidade de intensificação e ampliação de área de Eco Ponto.
O percentual referente a “Resíduos Verdes” está, em grande parte, relacionado à alta
demanda por serviços de capinagem de escolas municipais e vias públicas, associado ao
grande número de solicitações de munícipes para a realização de pode/corte de árvores, por
parte da equipe do Viveiro Municipal e AES Eletropaulo, bem como manutenção periódica
de praças e jardins públicos.
Observa-se que os “Resíduos Encaminhados à CMR Itapevi”, representam um dos
menores percentuais, fato que demonstra a necessidade de expansão da coleta seletiva para
nível municipal e não apenas coleta em parceiros da Cooperativa.
Verifica-se que o percentual de “Resíduos dos Serviços de Saúde” é o menos
representativo, fato que pode estar relacionado, de maneira geral, à baixa massa específica
dos mesmos.
Ressalta-se que a categoria “Resíduos com Logística Reversa” não está incluída na
Figura 64, apenas o percentual referente a resíduos eletroeletrônicos. Tal fato se deve à
dificuldade em quantificar em peso os demais resíduos que compõe a categoria, tendo em
vista que as estimativas de geração destes são efetuadas por unidades geradas e/ou
consumidas, como é o caso de pilhas, baterias, embalagens de óleo lubrificante e lâmpadas.
Desta forma, além do percentual referente aos equipamentos eletroeletrônicos,
devem ser consideradas as quantidades estimadas dos demais resíduos passíveis de logística
reversa, para o ano de 2012 (Tabela 55).
Tabela 55: Estimativa das Quantidades Geradas de Resíduos para Logística Reversa- 2012
TIPO DE RESÍDUO
GERAÇÃO (T/ANO)
Pilhas
894.682,3 un./ano
Baterias
18.553,3 un./ano
Embalagens de óleo lubrificante
659.673,6 un./ano
Lâmpadas incandescentes
824.592,0 un./ano
Lâmpadas fluorescentes
824.592,0 un./ano
Destaca-se ainda que as estimativas de geração de óleo lubrificante já se apresentam
contabilizadas em “Resíduos dos Serviços de Transporte- RST”; assim como as estimativas
de geração de pneus, incluídas em “Resíduos Volumosos”.
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VI.

PROGNÓSTICO
A partir de toda informação compilada e descrita na etapa anterior, bem como a

busca por dados referentes às projeções das taxas de crescimento populacional e respectivas
taxas de geração de cada um dos tipos de resíduos sólidos considerados neste PGIRS
Itapevi, obtiveram-se os cenários apresentados nas Tabelas 56-71 e Figuras 67- 81, para
um horizonte temporal de vinte anos (2013-2033).
VI. 1. Crescimento Populacional
 Função Exponencial utilizada para projeção populacional:

 Sendo:

N: População no período desejado (hab.)
N0: População inicial (hab.) = 206.148 (2012)
r: Valor da TGCA (% a.a.) = 2,16% (2000- 2010)
t: tempo (anos) = 2012-2033

Tabela 56: Estimativa de Crescimento Populacional para o Período 2013-2033.
ANO

POPULAÇÃO

2013

206.594 hab.

2017

208.387 hab.

2021

210.195 hab.

2025

212.019 hab.

2029

213.859 hab.

2033

215.715 hab.

VI. 2. Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)
 Função Exponencial utilizada para projeção da geração de RSD:
 Sendo:

M: Quantidade gerada no período desejado (t/ano)
M0: Quantidade inicial gerada (t/ano) = 59.349 t/ano (2012)
r: Valor da taxa de geração de RSD (% a.a.) = 2,25% a.a. (calculada
com base em estimativas descritas na literatura)
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t: tempo (anos) = 2012-2033
 Percentuais calculados a partir da Análise Gravimétrica de RSD:
o Orgânico: 43,95%
o Papel/ Papelão: 14,83%
o Plástico: 13,49%
o Metal: 1,63%
o Vidro: 1,08%
o Outros: 25,02%
Tabela 57: Estimativa de Geração de RSD para o Período 2013-2033.
GERAÇÃO ESTIMADA DE RSD (t/ano)
ANO

Total

Orgânico

2013

60.684

26.670,6

2017

66.416

2021

Papel/

Plástico

Metal

Vidro

Outros

8.999,4

8.186,3

989,2

655,4

15.183,1

29.189,8

9.849,4

8.959,5

1.082,6

717,3

16.617,3

72.670

31.938,5

10.777

9.803,2

1.184,5

784,8

18.182,0

2025

79.514

34.946,4

11.791,9

10.726,4

1.296,1

858,8

19.894,4

2029

87.002

38.237,4

12.902,4

11.736,6

1.418,1

939,6

21.767,9

2033

95.196

41.838,6

14.117,6

12.841,9

1.551,7

1.028,1

23.818,1

Papelão

 Geração per Capita Estimada:

Quantidade Gerada/Ano
População Atendida

Tabela 58: Estimativa de Geração per Capita de RSD para o Período 2013-2033.
GERAÇÃO PER CAPITA

206.594 hab.

GERAÇÃO TOTAL
ESTIMADA
60.684 t/ano

2017

208.387 hab.

66.416 t/ano

320 kg/hab./ano

2021

210.195 hab.

72.670 t/ano

350 kg/hab./ano

2025

212.019 hab.

79.514 t/ano

380 kg/hab./ano

2029

213.859 hab.

87.002 t/ano

410 kg/hab./ano

2033

215.715 hab.

95.196 t/ano

440 kg/hab./ano

ANO

POPULAÇÃO

2013

300 kg/hab./ano
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Figura 67: Estimativas de crescimento populacional e geração total de RSD para o
Município de Itapevi.

Figura 68: Estimativas de geração per capita de RSD para o Município de Itapevi.
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Figura 69: Estimativas de geração para cada categoria de RSD para o Município de
Itapevi.

VI. 3. Resíduos para a Cooperativa de Produção de Materiais Reciclados (CMR
Itapevi)
 Função Exponencial utilizada para projeção da geração de resíduos da CMR:
 Sendo: M: Quantidade de resíduos gerados no período desejado (t/ano)
M01: Quantidade inicial gerada de reciclados (t/ano) =600 t/ano (2012)
M02: Quantidade inicial gerada de rejeitos (t/ano) =36 t/ano (2012)
r: Valor da taxa de geração de RSD (% a.a.) = 9,2% a.a. (PSBMI, 2012)
t: tempo (anos) = 2012-2033

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Itapevi-SP (PGIRS)

Página 166

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Tabela 59: Estimativa de Geração de Resíduos para CMR no Período entre 2013-2033.
GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS PARA CMR (t/ano)
ANO
Total
Reciclados
Rejeito
2013

698

658

40

2017

1.007

950

57

2021

1.456

1.373

83

2025

2.103

1.984

119

2029

3.039

2.867

172

2033

4.391

4.142

249

 Geração per Capita Estimada:

Quantidade Gerada/Ano
População Atendida

Tabela 60: Estimativa de Geração per Capita de Resíduos para CMR no Período entre
2013-2033.
GERAÇÃO TOTAL
ANO POPULAÇÃO
GERAÇÃO PER CAPITA
ESTIMADA
2013
206.594 hab.
698 t/ano
3 kg/hab./ano
2017

208.387 hab.

1.007 t/ano

5 kg/hab./ano

2021

210.195 hab.

1.456 t/ano

6,9 kg/hab./ano

2025

212.019 hab.

2.103 t/ano

9,9 kg/hab./ano

2029

213.859 hab.

3.039 t/ano

14,2 kg/hab./ano

2033

215.715 hab.

4.391 t/ano

20,4 kg/hab./ano
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Figura 70: Estimativas de crescimento populacional e geração total para os resíduos
encaminhados à CMR Itapevi.

Figura 71: Estimativas de geração per capita de resíduos encaminhados à CMR Itapevi.
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VI. 4. Resíduos da Construção e Demolição (RCD)
 Função Exponencial utilizada para projeção da geração de RCD:
 Sendo: M: Quantidade de resíduos gerados no período desejado (t/ano)
M0: Quantidade inicial gerada de RCD (t/ano) =51.948 t/ano (2012)
r: Valor da taxa de geração de RCD (% a.a.) = 10% a.a. (PSBMI, 2012)
t: tempo (anos) = 2012-2033

Tabela 61: Estimativa de Geração de RCD para o Período 2013-2033.
ANO

GERAÇÃO ESTIMADA DE RCD (t/ano)

2013

57.411

2017

85.648

2021

127.771

2025

190.613

2029

284.361

2033

424.216

 Geração per Capita Estimada:

Quantidade Gerada/Ano
População Atendida

Tabela 62: Estimativa de Geração per Capita de RCD no Período entre 2013-2033.
GERAÇÃO TOTAL
ANO POPULAÇÃO
GERAÇÃO PER CAPITA
ESTIMADA
2013
206.594 hab.
57.411 t/ano
278 kg/hab./ano
2017

208.387 hab.

85.648 t/ano

411 kg/hab./ano

2021

210.195 hab.

127.771 t/ano

608 kg/hab./ano

2025

212.019 hab.

190.613 t/ano

899 kg/hab./ano

2029

213.859 hab.

284.361 t/ano

1.330 kg/hab./ano

2033

215.715 hab.

424.216 t/ano

1.967 kg/hab./ano
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Figura 72: Estimativas de crescimento populacional e geração total para RCD no
Município de Itapevi.

Figura 73: Estimativas de geração per capita de RCD no Município de Itapevi.
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VI. 5. Resíduos Volumosos
VI. 5. 1. Pneus
 Função utilizada para projeção da geração de pneus:
M=Pt x C
 Sendo: M: Quantidade de pneus gerados no período desejado (t/ano)
Pt: População estimada em t anos no período 2012-2033
C: Geração per Capita = 2,9 kg/hab./ano (Tabela 46- item V.II.7.1)

Observação: As estimativas para tais resíduos são nacionais, tendo em vista a
ausência de dados específicos ao Município de Itapevi.

Tabela 63: Estimativa de Geração de Pneus para o Período 2013-2033.
ANO

GERAÇÃO ESTIMADA DE PNEUS (t/ano)

2013

599,2

2017

604,3

2021

609,6

2025

614,9

2029

620,2

2033

625,6

VI. 5.2. Madeira
 Considerando o seguinte cálculo, referente às quantidades totais de madeira geradas
no Município de Itapevi no ano de 2012:
o Quantidade coletada pela operação Cata Bagulho (t/ano) = 302,550 t/ano
o População (2012): 206.148 habitantes
o Geração per capita de madeira = 29,4 kg/hab/ano
o Quantidade total de madeira gerada = 6.044,8 t/ano
 Função utilizada para projeção da geração de madeira:
M=Pt x C
 Sendo: M: Quantidade de madeira gerados no período desejado (t/ano)
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Pt: População estimada em t anos no período 2012-2033
C: Geração per Capita = 29,4 kg/hab./ano

Tabela 64: Estimativa de Geração de Madeira para o Período 2013-2033.
ANO

GERAÇÃO ESTIMADA DE MADEIRA (t/ano)

2013

6.073,9

2017

6.126,6

2021

6.179,7

2025

6.233,4

2029

6.287,5

2033

6.342,0

Figura 74: Estimativas de crescimento populacional e de geração total para resíduos
volumosos no Município de Itapevi.
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VI. 6. Resíduos Verdes
 Considerando o seguinte cálculo, referente às quantidades totais de resíduos verdes
gerados no Município de Itapevi no ano de 2012:
o Quantidade total gerada (t/ano) = 1.420,5 t/ano
o População (2012): 206.148 habitantes
o Geração per capita de resíduos verdes = 6,89 kg/hab./ano
 Função utilizada para projeção da geração de pneus:
M=Pt x C
 Sendo: M: Quantidade de resíduos verdes gerados no período desejado (t/ano)
Pt: População estimada em t anos no período 2012-2033
C: Geração per Capita = 6,89 kg/hab./ano

Tabela 65: Estimativa de Geração de Resíduos Verdes para o Período 2013-2033.
ANO

GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS VERDES
(t/ano)

2013

1.423,4

2017

1.435,8

2021

1.448,2

2025

1.460,8

2029

1.473,5

2033

1.486,3
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Figura 75: Estimativas de crescimento populacional e de geração total de resíduos verdes
no Município de Itapevi.

VI. 7. Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS)
 Função Exponencial utilizada para projeção da geração de RSS:
 Sendo: M: Quantidade de resíduos gerados no período desejado (t/ano)
M0: Quantidade inicial gerada de RCD (t/ano) =126,36 t/ano (2012)
r: Valor da taxa de geração de RSD (% a.a.) = 2% a.a. (PSBMI, 2012)
t: tempo (anos) = 2012-2033

Tabela 66: Estimativa de Geração de RSS para o Período 2013-2033.
ANO

GERAÇÃO ESTIMADA DE RSS (t/ano)

2013

128,91

2017

139,65

2021

151,28

2025

163,89

2029

177,53

2033

192,32
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 Geração per Capita Estimada:

Quantidade Gerada/Ano
População Atendida

Tabela 67: Estimativa de Geração per Capita de RSS no Período entre 2013-2033.
GERAÇÃO TOTAL
ANO POPULAÇÃO
GERAÇÃO PER CAPITA
ESTIMADA
2013
206.594 hab.
128,91 t/ano
0,62 kg/hab./ano
2017

208.387 hab.

139,65 t/ano

0,67 kg/hab./ano

2021

210.195 hab.

151,28 t/ano

0,72 kg/hab./ano

2025

212.019 hab.

163,89 t/ano

0,77 kg/hab./ano

2029

213.859 hab.

177,53 t/ano

0,83 kg/hab./ano

2033

215.715 hab.

192,32 t/ano

0,89 kg/hab./ano

Figura 76: Estimativas de crescimento populacional e de geração total para RSS no
Município de Itapevi.
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Figura 77: Estimativas de geração per capita de RSS no Município de Itapevi.

VI. 8. Resíduos para Logística Reversa
 Função utilizada para projeção da geração de resíduos para logística reversa:
M=Pt x C
 Sendo: M: Quantidade de resíduos para logística reversa gerados no período
desejado (t/ano)
Pt: População estimada em t anos no período 2012-2033
C: Geração per Capita =
De acordo com os valores apresentados na Tabela 46- item V.II.7.1

Observação: As estimativas para tais resíduos são nacionais, tendo em vista a
ausência de dados específicos ao Município de Itapevi.
Tabela 68: Estimativa de Geração de Resíduos com Logística Reversa para o Período 20132033.
ANO
RESÍDUO
2013
2017
2021
2025
2029
2033
Pilhas (un.)
Baterias (un.)

896.618,0 904.400,0 912.246,3 920.162,5 928.148,1 936.203,1
18.593,5

18.754,9

18.917,6

19.081,7

19.247,3
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Tabela 68: Estimativa de Geração de Resíduos com Logística Reversa para o Período 20132033.
ANO
RESÍDUO
2013
2017
2021
2025
2029
2033
Pneus (kg)

599.122,5 604.322,3 609.565,5 614.855,1 620.191,1 625.573,5

Óleo lubrificante
(L)
Embalagens de
óleo lubrificante
(un.)
Lâmpadas
incandescentes
(un.)
Lâmpadas
fluorescentes
(un.)
Eletroeletrônicos
(kg)

661.100,8 666.838,4 672.624,0 678.460,8 684.348,8 690.288,0
661.100,8 666.838,4 672.624,0 678.460,8 684.348,8 690.288,0

826.376,0 833.548,0 840.780,0 848.076,0 855.436,0 862.860,0

826.376,0 833.548,0 840.780,0 848.076,0 855.436,0 862.860,0
537.144,4 541.806,2 546.507,0 551.249,4 556.033,4 560.859,0

Figura 78: Estimativas de geração total de resíduos com logística reversa para o
Município de Itapevi.
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VI. 9. Resíduos Industriais
 Função Exponencial utilizada para projeção da geração de resíduos industriais:
 Sendo: M: Quantidade de resíduos gerados no período desejado (t/ano)
M0: Quantidade inicial gerada de resíduos industriais (t/ano)
=18.897,6 t/ano (2012)
r: Valor da taxa de geração de RSD (% a.a.) = 0,3% a.a. (baseado nas
estimativas de crescimento industrial para o ano de 2011)
t: tempo (anos) = 2012-2033

Tabela 69: Estimativa de Geração de Resíduos Industriais para o Período 2013-2033.
GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS
ANO
INDUSTRIAIS (t/ano)
2013

18.954,4

2017

19.183,2

2021

19.414,2

2025

19.649,2

2029

19.886,4

2033

20.126,5

 Geração per Capita Estimada:

Quantidade Gerada/Ano
População Atendida

Tabela 70: Estimativa de Geração per Capita de Resíduos Industriais no Período entre
2013-2033.
GERAÇÃO TOTAL
ANO POPULAÇÃO
GERAÇÃO PER CAPITA
ESTIMADA
2013
206.594 hab.
18.954,4 t/ano
91,75 kg/hab./ano
2017

208.387 hab.

19.183,2 t/ano

92,06 kg/hab./ano

2021

210.195 hab.

19.414,2 t/ano

92,36 kg/hab./ano

2025

212.019 hab.

19.649,2 t/ano

92,68 kg/hab./ano

2029

213.859 hab.

19.886,4 t/ano

92,99 kg/hab./ano

2033

215.715 hab.

20.126,5 t/ano

93,30 kg/hab./ano
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Figura 79: Estimativas de crescimento populacional e de geração total para resíduos
industriais no Município de Itapevi.

Figura 80: Estimativas de geração per capita de resíduos industriais no Município de
Itapevi.
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VI. 10. Resíduos dos Serviços de Transporte (RST)
 Função utilizada para projeção da geração de óleo lubrificante:
M=Pt x C
 Sendo: M: Quantidade de óleo lubrificante gerado no período desejado (t/ano)
Pt: População estimada em t anos no período 2012-2033
C: Geração per Capita = 3,2 L/hab./ano= 2,82 kg/hab./ano

Tabela 71: Estimativa de Geração de Resíduos Industriais para o Período 2013-2033.
GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS
ANO
INDUSTRIAIS (t/ano)
2013

582,6

2017

587,7

2021

592,8

2025

597,9

2029

603,1

2033

608,4

Figura 81: Estimativas de crescimento populacional e de geração total para óleo
lubrificante no Município de Itapevi.
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VII.

PLANO DE AÇÃO
A partir de todas as considerações realizadas nas etapas de Diagnóstico Geral e
Prognóstico, faz-se necessária a proposição de ações com o intuito de promover a melhoria
contínua do processo de gestão dos resíduos sólidos gerados no Município de Itapevi.
Para tanto, conforme descrito em Metodologia (item IV) o presente PGIRS utiliza-se
do modelo de Sistema de Gestão Ambiental- SGA, preconizado pela norma técnica NBR
ISO 14.001/2004, visando à simplificação e melhor entendimento da estrutura proposta.
Neste sentido, o SGA compreende a formulação de diretrizes, definição de
estratégias, proposição de metas, bem como procedimentos de verificação e
acompanhamento dos resultados obtidos.

A Figura 82 apresenta o esquema adotado para definição do Plano de Ação.

Figura 82: Modelo de SGA aplicado a este PGIRS Itapevi.
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Capitulo I- Planejamento
De acordo com a Lei Federal n° 12.305 a gestão de resíduos sólidos deve considerar
a seguinte ordem de prioridade:

NÃO GERAÇÃO
REDUÇÃO
REUTILIZAÇÃO
RECICLAGEM
TRATAMENTO DOS RSU
DISPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA

A partir de tal premissa e considerando a realidade da atual gestão dos resíduos
sólidos em Itapevi, pôde-se construir a Tabela 72, nas quais são sistematizadas as propostas
referentes a cada um dos tipos de RSU considerados neste PGIRS Itapevi, descrevendo:
Diretrizes; Estratégias; Programas e Ações; Metas; Investimentos necessários; e respectivas
Responsabilidades.
Salienta-se que para tanto, foram estipulados os seguintes prazos para cumprimento
das medidas indicadas:
 Curto Prazo: 1-4 anos (2014-2017)
 Médio Prazo: 4-8 anos (2018-2021)
 Longo Prazo: 8-20 anos (2022-2033)
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TIPO DE RESÍDUO

DIRETRIZES

ESTRATÉGIAS

RESPONSÁVEL

Correta destinação de óleo
comestível

Programa “Ampliação da Coleta de Resíduo de Óleo
Comestível no Município de Itapevi”

PMI

PMI/ Concessionária/
Instalação de ECOPONTOS em áreas estratégicas;

Cooperativas e
Associações

PMI/ Concessionária/
RSD

Programa de Coleta Seletiva Municipal

Cooperativas e
Associações

Redução do volume
encaminhado para aterro
sanitário
Programas de Mobilização Social e Educação
Ambiental

PMI/ Parceiros/

Agenda Ambiental da Administração
Pública- A3P

PMI
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TIPO DE RESÍDUO

DIRETRIZES

ESTRATÉGIAS

RESPONSÁVEL

Redução do volume
encaminhado para aterro
sanitário

Implantação de tecnologia para tratamento prévio de
RSD

PPP

Ampliação do serviço de
varrição municipal

Aumento do número de lixeiras no Município;

Empresa Concessionária

RSD
Disciplinamento das ações
de coleta de resíduos
recicláveis por outras
formas de coleta de
materiais recicláveis

Criação e regulamentação de Lei Municipal que
disciplina a instalação e operação dos locais de
recebimento de recicláveis (Ferro- Velhos; Desmanches;
Cooperativas)

Promoção de ações de capacitação técnica dos membros
das associações e cooperativas existentes

PMI/ Câmara Municipal

PMI/ Associações e
ONGs

Inclusão de Associações de
Catadores de Recicláveis do
Município
Criação do “Bairro Ecológico”
Encaminhados à CMR
Itapevi

Ampliação da sede da CMR
Itapevi

Mudança do local da sede da CMR Itapevi
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TIPO DE RESÍDUO

DIRETRIZES

ESTRATÉGIAS

RESPONSÁVEL
PMI/ Concessionária/

Instalação de ECOPONTOS em áreas estratégicas;

Cooperativas e
Associações

Encaminhados à CMR
Itapevi

Ampliação da Coleta
Seletiva de materiais
recicláveis

PMI/ Concessionária/
Programa de Coleta Seletiva Municipal

Programas de Mobilização Social e Educação
Ambiental

RCD

Cooperativas e
Associações
PMI/ Parceiros/
Comunidade
PMI/ Concessionária/

Recolhimento municipal de
resíduos de pequenos
geradores

Instalação de ECOPONTOS em áreas estratégicas;

Tratamento adequado para
resíduos de pequenos
geradores

Instalação de Usina de Reciclagem de RCD em área
municipal

PPP

Disciplinamento do
gerenciamento de resíduos
por parte de empresas de
aluguel de caçambas

Criação e regulamentação de Lei Municipal que
disciplina a elaboração de Planos de Gerenciamento de
Resíduos pelas empresas

PMI/ Câmara Municipal

Cooperativas e
Associações
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TIPO DE RESÍDUO

DIRETRIZES

ESTRATÉGIAS

RESPONSÁVEL

RCD

Disciplinamento do descarte
por parte de geradores

Criação e regulamentação de Lei Municipal que
disciplina o descarte de RSD

PMI/ Câmara Municipal

PMI/ Concessionária/
Instalação de ECOPONTOS em áreas estratégicas;

Cooperativas e
Associações

Ampliação e otimização da
Operação Cata Bagulho
Ampliação da frota de veículos para coleta

Empresa Concessionária

Volumosos
Ampliação da sede da
Operação Cata Bagulho

Ampliação em área destinada a ECOPONTO no Jd.
Santa Rita

PMI

Disciplinamento do descarte
por parte de geradores

Criação e regulamentação de Lei Municipal que
disciplina o descarte de Resíduos Volumosos

PMI/ Câmara Municipal
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TIPO DE RESÍDUO

DIRETRIZES

Verdes

Reaproveitamento de
resíduos verdes

Saúde

Correta destinação para
resíduos de pequenos
geradores (medicamentos
vencidos/ embalagens, entre
outros)

Recolhimento municipal de
resíduos de pequenos
geradores

Logística Reversa

ESTRATÉGIAS

RESPONSÁVEL

Realização de processo de compostagem destes resíduos
em área municipal

PPP

Programa de recolhimento destes resíduos por postos
municipais de saúde

Concessionária

PM/ Concessionária/
Instalação de ECOPONTOS em áreas estratégicas;

Cooperativas e
Associações

Disciplinamento das ações
de coleta em
estabelecimentos
comerciais, distribuidores e
fabricantes

Criação e regulamentação de Lei Municipal que
estabelece a obrigatoriedade do recolhimento dos
resíduos sujeitos pelos estabelecimentos comerciais,
distribuidores e fabricantes

Recolhimento de resíduos
eletrônicos

Instalação de LEVs em áreas estratégicas para coleta
diferenciada
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TIPO DE RESÍDUO

DIRETRIZES

ESTRATÉGIAS

RESPONSÁVEL

Industriais

Disciplinamento do
gerenciamento de resíduos
Classe I gerados na
produção

Criação e regulamentação de Lei Municipal que
disciplina a elaboração de Planos de Gerenciamento de
Resíduos pelas empresas

PMI/Câmara Municipal

Criação e regulamentação de Lei Municipal que
disciplina a elaboração de Planos de Gerenciamento de
Resíduos pelos grandes geradores

PMI/Câmara Municipal

RST

Disciplinamento do
gerenciamento de resíduos
de óleo lubrificante e
respectivas embalagens

Criação e regulamentação de Lei Municipal que
estabelece a obrigatoriedade do recolhimento dos
resíduos pelos estabelecimentos comerciais,
distribuidores e fabricantes.
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VII. I. 1. Estratégias
Estratégia 01- PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUO DE ÓLEO
COMESTÍVEL NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI.
Este programa tem como principal objetivo ampliar e aperfeiçoar o método de coleta
de óleo de cozinha vegetal em especial, por meio de campanhas de educação ambiental,
visando o aumento quantitativo do resíduo coletado, bem como, implantar a consciência
ambiental enfatizando os impactos ambientais causados pelo descarte irregular.
Devido à ausência de controle eficaz no gerenciamento desse tipo de resíduo, o
descarte de óleo de cozinha vegetal na rede pública de esgoto do município tende a
prejudicar o a eficiência do sistema de tratamento, bem como alterar da qualidade da água
dos corpos hídricos. Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Itapevi está buscando meios para
que se possa aumentar significativamente a coleta do resíduo de óleo comestível, para
posterior reciclagem e conversão em biodiesel.
Para tanto, o Programa destaca os seguintes objetivos:
 Ampliar e aperfeiçoar a coleta do óleo de cozinha utilizado no Município;
 Iniciar o projeto atingindo a priori os estabelecimentos alimentícios, pontos
centrais do município, escolas municipais centrais e órgãos públicos;
 Aumentar efetivamente o quantitativo coletado, destinado e reciclado/mês evitando
à geração de agentes impactantes.
 Criação de Pontos de Locais de Entrega Voluntária - LEVs na região central e para
que a população possa realizar o descarte em um local mais próximo de sua
residência;
 Cadastrar os estabelecimentos alimentícios integrantes do projeto;
 Emitir certificado referente á destinação ambientalmente adequada do resíduo dos
estabelecimentos cadastrados;
 Conscientizar a população através de campanhas socioambientais incentivando a
redução do extrativismo ambiental e a preservação dos recursos hídricos do
Município;
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a. Execução: Prefeitura Municipal de Itapevi, por meio da Secretaria do Meio

Ambiente. Para tanto, será utilizada a seguinte metodologia:
 Implantação dos Locais de Entrega Voluntária (LEV) – Agentes Coletores
Foram identificados pontos estratégicos no Município para que possam ser
implantados pontos de LEV estarão instalados em pontos do município e órgãos públicos
com circulação intensa da população.
Cada ponto de LEV terá um contêiner de 50 litros para acondicionar garrafas PETs
que deverão ser entregues pela população.
Na Rede Municipal Escolar, serão definidas as unidades, assim que o projeto for
aprovado. Os mesmos também se caracterizam como pontos de LEV devido aos projetos
escolares que incentivam a qualidade de vida mais sadia, através da nutrição dos alunos, com
redução da utilização do óleo de cozinha em frituras.
Abaixo, seguem os pontos de LEV propostos inicialmente (Quadro 19).
Quadro 19: Prédios Públicos que Servirão como Locais de Entrega Voluntária de Óleo
Comestível
PRÉDIO PÚBLICO

ENDEREÇO
Av. Presidente Vargas, nº 405 – Vila
Nova Itapevi
Rua Geraldo Vasques, nº 08 – Jardim
Cristianopolis.
Rua Isola Belli Leonardi, nº 08 – Vila
Nova Itapevi

1.

Prefeitura Municipal de Itapevi – PMI

2.

Secretaria de Esporte e Lazer

3.

Secretaria de Higiene e Saúde

4.

Posto de Auto Atendimento ao
Trabalhador – PAT

5.

Secretaria do Meio Ambiente

6.

Secretaria de Assistência Social e
Cidadania

Av. Presidente Vargas, nº 88 – Vila
Nova Itapevi.
Rua Professor Irineu Chaluppe, nº 291 –
Jardim Nova Itapevi
Rua Escolastica Chaluppe, nº 154 Centro

7.

Paço Municipal

Rua Joaquim Nunes, 65 - Centro

8.

Secretaria de Obras e Serviços

9.

Centro de Referencia de Assistência Social
– CRAS (Vila Aurora)

Rodovia Engenheiro Rene Benedito da
Silva, nº 2.235 – Vila Gióia.
Rua Américo Valentin Cristianini –
Centro, nº 405

10.

Centro de Referencia de Assistência Social
– CRAS (Jardim Maristela)

Rua Giacomo Silicani, nº 215 – Jardim
Paulista.
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Quadro 19: Prédios Públicos que Servirão como Locais de Entrega Voluntária de Óleo
Comestível
PRÉDIO PÚBLICO

ENDEREÇO

11.

Centro de Referencia de Assistência Social
– CRAS (Vila Dr. Cardoso)

Rua Rosangela Mariano Limas, nº 266
– Vila Doutor Cardoso.

12.

Centro de Referencia de Assistência Social
– CRAS (Amador Bueno)

Rua Claro Camargo Ribeiro, nº 422 –
Amador Bueno

o Logística: quando o armazenamento das garrafas PET chegar ao limite de
sua capacidade, os responsáveis pelo LEV comunicarão a Secretaria do Meio Ambiente para
agendar a retirada do contêiner. Os mesmos serão depositados no caminhão e um novo
contêiner vazio ficará no local.
Devido ao volume coletado nos pontos de LEV ser menor, a utilização de um
caminhão com capacidade de carga de até 2.000kg é o suficiente para a coleta e o transporte.
 Coleta de Óleo Comestível em Estabelecimentos Alimentícios – Agentes
Geradores.
Para obter parcerias com os estabelecimentos geradores de resíduos de óleo
comestível, tais como, bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, pastelarias e padarias, será
realizada campanha socioambiental com ênfase na Educação Ambiental, com intuito de
incentivar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos coletado.
Os estabelecimentos participativos serão cadastrados pela Secretaria do Meio
Ambiente com intuito de identificar e quantificar geradores de maior proporção. Os agentes
geradores diretos cadastrados receberam bombonas de 25 litros para acondicionamento do
resíduo e após a destinação serão certificados pela iniciativa da doação.
Ressalta-se que, os agentes geradores, não serão utilizados como pontos de LEV, e
acondicionarão somente os resíduos do próprio estabelecimento.
Cabe ainda salientar que, este método de utilizar bombonas nos estabelecimentos
alimentícios se torna mais viável, pois, diminuirá a quantidade de rejeito (Garrafas PET)
gerada em vista dos pontos de LEV.
o Logística: Para a coleta dos agentes geradores será necessário um utilitário
com capacidade de carga em maior proporção de até 6.200Kg, devido à quantidade de
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estabelecimentos estimados para inicio do projeto, bem como por serem os principais
geradores do resíduo. Serão necessárias coletas constantes durante a semana em cada
estabelecimento, pela qual as bombonas serão enviadas para as cooperativas e associações de
coleta de recicláveis participantes.
 Educação Ambiental
o Escolas Municipais
Em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, a ação educacional ambiental
caracterizar-se-á em um trabalho pedagógico em algumas unidades escolares da rede
municipal, onde as mesmas se tornarão um agente coletor, ou seja, ponto de LEV.
O objetivo é demonstrar aos alunos, os impactos gerados pelo descarte irregular do
óleo de cozinha, as possibilidades de reaproveitamento, criação de hábitos mais condizentes
com a sustentabilidade como o descarte adequado dos resíduos e promover mudanças de
hábitos no espaço sociais onde se encontra inserido.
Os alunos das escolas, serão incentivados a levar óleo de cozinha inutilizável,
acondicionado em garrafas PETs, cujas mesmas serão depositadas nos contêineres presentes.
As garrafas PETs serão demarcadas com o número de cada turma para que no final do mês os
educadores responsáveis informem a sala responsável pela maior arrecadação do óleo,
tornando-se uma competição indireta entre os alunos.
o População Central
Serão realizadas campanhas de educação ambiental para informar à população acerca
das ações da Prefeitura Municipal de Itapevi, com intuito de estimular o descarte adequado
do resíduo de óleo comestível, salientando os benefícios causados perante a redução do
descarte irregular, principalmente em corpos hídricos.
b. Metas: Para o período de 20 anos são propostas os seguintes cenários:
 Curto Prazo: incremento de 20% nos serviços de coleta total: 20%
 Médio Prazo: incremento de 20% nos serviços de coleta total: 40%
 Longo Prazo: incremento de 60% nos serviços total: 100%
Observa-se que em 20 anos deverão ser instalados LEVs em todos os prédios públicos
e escolas municipais. Para a projeção das quantidades necessárias, são utilizados os números
atuais de estabelecimentos alocados no Município, conforme segue:
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o Prédios Públicos: 36
o Escolas Municipais: 61

Total: 97 Estabelecimentos

Para tanto, a Tabela 73 indica as metas propostas para a coleta de óleo em 20 anos.
Tabela 73: Metas para Coleta de Óleo Comestível para os Próximos 20 anos
Nº DE AGENTES
Nº DE AGENTES COLETORES
GERADORES
PERÍODO
INCREMENTO
População
Total de
Total de LEVs
Total
Estabelecimentos
Atendida
Atendidos
1º Ano do
15
12.500
50
5%
Programa
Curto
48
50.000
200
20%
Prazo
Médio
60
100.000
400
20%
Prazo
Longo
97
250.000*
1.000
60%
Prazo
TOTAL

100%

* Capacidade de atendimento superaria a população estimada para o ano de 2033 (215.715 hab.)

c. Equipes: As equipes de coleta serão compostas por 01 coletor e 01 motorista,
para cada caminhão. Desta forma, o total de funcionários necessários para execução dos
serviços seria no mínimo o apresentado na Tabela 74.
Tabela 74: Determinação do Total de Funcionários Necessários Durante 20 Anos.
Nº DE
PERÍODO
COLETORES MOTORISTAS
TOTAL
CAMINHÕES
Curto Prazo
02
02
02
04
Médio Prazo
02
02
02
04
Longo Prazo
03
03
03
06
Os funcionários estarão equipados com os EPIs necessários para a coleta, tais como:
Bota de PVC, macacão, luva, óculos, capa de chuva para os dias necessários.
d.

Divulgação: Por meio de jornais locais, folhetos explicativos, palestras em

escolas, faixas, carro de som e outdoors.
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e.

Organização de dados: A SMA/PMI e as cooperativas e associações

participantes manterão procedimentos de organização eletrônica dos registros de cada
operação, de forma a disponibilizar seus dados sempre que necessário.

Estratégia 02- INSTALAÇÃO DE ECOPONTOS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS
ECOPONTOS podem ser definidos como locais estrategicamente definidos para
recebimento gratuito de pequenos volumes de resíduos, que normalmente são coletados e
transportados por cooperativas/ associações de coleta de materiais recicláveis e carroceiros
autônomos, bem como resíduos de construção e demolição (RCD) gerados em obras de
pequeno porte.
A partir do item Diagnóstico Geral, pôde-se observar que dentre outras causas, a
ausência de áreas com tal intuito no Município de Itapevi propicia o descarte inadequado
destes tipos de resíduos sólidos em vias públicas e terrenos não licenciados, em especial no
caso já mencionado de RCD oriundos de pequenos reparos e obras de baixo impacto, para os
quais não é viável ao gerador a contratação de empresas de aluguel de caçambas.
Para a instalação de ECOPONTOS faz-se necessária atenção aos parâmetros
estabelecidos pela Norma Técnica NBR 15.112/2004.

A. Execução: Prefeitura do Município de Itapevi e Empresa Concessionária
responsável pelos Serviços Públicos de Limpeza Urbana. Salienta-se que o gerenciamento da
operacionalização ficará a cargo da Secretaria do Meio Ambiente. A mão de obra será
proveniente das cooperativas e associações de materiais recicláveis atuantes no Município.
No caso do ECOPONTO que também abrigará a sede da Operação Cata Bagulho, a
empresa Concessionária dos serviços de limpeza pública também se responsabilizará pela
parte operacional, conforme será detalhado na Estratégia 16 deste item.

B. Condições de Implantação: A fim de assegurar a instalação adequada, são
consideradas as características gerais do Município, assim como o levantamento de dados
realizado em Diagnóstico Geral. Os critérios estabelecidos na NBR 15.112/2004 também
devem ser verificados, conforme segue:


Prever dispositivos para isolamento das áreas de ECOPONTO, tais como portões,

cercas vivas, entre outros;
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Identificação das atividades desenvolvidas e quanto à aprovação do

empreendimento;


Possuir equipamentos de segurança/ iluminação;



Prever sistemas de proteção ambiental que contemplem: controle de poeira;

contenção de ruído em veículos e equipamentos; revestimento primário do piso das áreas de
acesso, operação e estocagem.
C. Condições Gerais para o Projeto: Deverá conter os seguintes itens, de acordo
com a NBR 15.112/2004:


Informações cadastrais;



Memorial descritivo;



Croqui do empreendimento;



Relatório fotográfico.

D. Condições de Operação: De acordo com a NBR 15.112/2004 a operação dos
ECOPONTOS deverá contemplar os seguintes itens:


Controle de recebimento de resíduos;



Controle qualitativo e quantitativo de resíduos;



Estabelecer diretrizes para a operação: tipos de resíduos sólidos a serem

recebidos; controle do percentual de resíduos Classe D contido nas caçambas; condições para
a triagem dos resíduos recebidos; condições adequadas para acondicionamento e destinação
de rejeitos; dentre outros.

E. Locais Propostos: A seguir encontram-se listadas áreas estratégicas do
Município para instalação de ECOPONTOS. Para tanto, utilizou-se como critério a divisão
em regiões estabelecida na Operação Cata Bagulho, bem como os setores da coleta municipal
de resíduos domiciliares com maiores taxas de geração.
1. Jardim Santa Rita- Jardim São Carlos
2. Jardim Vitápolis- Vila Dr. Cardoso
3. Jd. Rosemary- Bela Vista- Parque Way
4. Parque Suburbano- COHAB- Vila Santa Rita
5. Ambuitá- Amador Bueno
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F. Tipos de Resíduos a Coletar:


Resíduos Domiciliares Secos, ou seja, gerados nas residências e aptos à

reciclagem:
o Papel/papelão;
o Plástico;
o Vidro;
o Metal;


Resíduos da Construção e Demolição (RCD) Classe A até 1m3;



Resíduos Volumosos- serão recebidos apenas no ECOPONTO da região central

do Município, a ser instalado no Jardim Santa Rita, e que também sediará a Operação Cata
Bagulho (será mais bem descrito na Estratégia 16 deste item);


Pilhas,

Baterias,

Lâmpadas,

eletroeletrônicos-

serão

recebidos

nos

ECOPONTOS, sendo que para a destinação serão firmadas parcerias entre a Prefeitura e
empresas privadas que possuam projetos na área.


Resíduos Verdes- Inicialmente, os resíduos provenientes dos serviços de poda/

corte de árvores, bem como manutenção de praças e jardins, que possuam DAP menor que
05 polegadas, serão triturados no ECOPONTO da região central (a ser instalado no Jardim
Santa Rita), bem como passarão pelo processo de compostagem (conforme será abordado na
Estratégia 16 deste item).

G. Estrutura Proposta para os ECOPONTOS: A seguir, apresenta-se
esquematizada a estrutura geral para ECOPONTOS sugerida para o Município de Itapevi.
Salienta-se, entretanto, que devido à diferença de resíduos a receber no ECOPONTO a ser
instalado na região central (Jd. Santa Rita), serão apresentados dois tipos de layouts (Figuras
83 e 84).
Os mesmos poderão sofrer alterações quando da elaboração dos projetos de
instalação.
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Pneus

W.C
Resíduo
Verde

Rejeito

Resíduo
Volumoso

RCD Classe
A

Pilhas, Baterias e Lâmpadas
Balança
Resíduos Recicláveis

Figura 83: Proposta de ECOPONTO na região central do Município- Jd. Santa Rita

Pilhas, Baterias e Lâmpadas

W.C
Rejeito

RCD Classe
A

Balança
Resíduos Recicláveis

Figura 84: Proposta para os demais ECOPONTOS a serem instalados no Município.

Salienta-se que os locais destinados à armazenagem de resíduos perigosos- pilhas,
baterias e lâmpadas deverão atender às disposições contidas na norma técnica NBR 1183 Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos – ABNT.

H. Equipamentos: A seguir, encontram-se listados equipamentos básicos
necessários ao funcionamento dos ECOPONTOS (Quadro 20), que poderão sofrer
alterações quando da elaboração dos projetos específicos.
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Quadro 20: Equipamentos Propostos para os ECOPONTOS.
ECOPONTO
Jd. Santa Rita Demais

EQUIPAMENTOS

Balança Rodoviária
Balança para 02 toneladas

FUNÇÃO
Pesagem de caminhões da Operação
Cata Bagulho
Pesagem de RCD Classe A até 1m3
Acondicionamento de resíduos

Caçambas

sólidos recebidos
Acondicionamento de pilhas,

Bombonas plásticas

baterias e lâmpadas
- Utilização no processo de

Carrinho de mão

compostagem de resíduos verdes;
- Manuseio de RCD
- Utilização no processo de

Pá, enxada

compostagem de resíduos verdes;
- Manuseio de RCD
Utilização no processo de

Rastelo

compostagem de resíduos verdes

EPIs

Proteção individual de funcionários

I. Metas: Mediante o exposto, são propostas as seguintes metas para o período de 20
anos (Quadro 21):
Quadro 21: Metas para Estruturação de ECOPONTOS
PERÍODO
AÇÕES

Curto Prazo

Médio prazo

Longo Prazo

Implantação do ECOPONTO Jd. Santa
Rita- Jd. São Carlos
Implantação do ECOPONTO Jardim
Vitápolis- Vila Dr. Cardoso
Implantação do ECOPONTO Jd. RosemaryBela Vista- Parque Way

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Itapevi-SP (PGIRS)

Página 198

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Quadro 21: Metas para Estruturação de ECOPONTOS
PERÍODO
AÇÕES

Curto Prazo

Médio prazo

Longo Prazo

Implantação do ECOPONTO Parque
Suburbano- COHAB- Vila Santa Rita
Implantação do ECOPONTO AmbuitáAmador Bueno

J.

Parcerias: Cada um dos ECOPONTOS propostos contará com o recebimento de

pilhas, baterias e lâmpadas, sendo que para a correta destinação, por meio de reciclagem, a
Prefeitura poderá firmar parcerias com empresas que já realizam este tipo de ação.

K. Divulgação: Após a instalação de cada um dos ECOPONTOS, haverá campanhas
de divulgação quanto à possibilidade de encaminhamento direto de resíduos pela população.
Tais ações ocorrerão por meio de jornais locais, folhetos explicativos, faixas e carros
de som.

Estratégia 03- PROGRAMA DE COLETA SELETIVA MUNICIPAL.
A partir dos resultados obtidos da composição gravimétrica dos RSU gerados no
Município, verificou-se que aproximadamente 30% dos resíduos encaminhados diariamente à
disposição final em aterro sanitário são potencialmente recicláveis, ou seja, o equivalente a
48,8 t/dia. Dentre estes se destacam:
 Papel: jornais, revistas, listas telefônicas, folhetos comerciais, folhas de caderno/
rascunho, papéis de embrulho, caixas de papelão e de brinquedo.
 Plástico: embalagens vazias de produto de limpeza, garrafas pet, potes, baldes,
bacias, sacos e sacolas.
 Metal: sucata ferrosa e não ferrosa, latas de alumínio, enlatados.
 Vidro: garrafas, cacos, vasilhames.
 Outros materiais que possuam condições de reciclagem: isopor, embalagens longa
vida (tetra pak)
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Desta forma é imprescindível a ampliação gradativa da Coleta Seletiva, para que
futuramente seja possível a universalização dos serviços e redução significativa do volume de
resíduos encaminhados a aterramento.
Para tanto, serão utilizadas três diferentes metodologias para execução do Programa:
 Coleta Porta a Porta;
 Coleta regular em escolas, próprios públicos municipais e em estabelecimentos
considerados grandes geradores;
 Coleta por meio de locais de entrega voluntária (LEVs) e ECOPONTOS (PEVs).
Assim, este PGIRS Itapevi propõe os seguintes cenários acerca da abrangência da
Coleta Seletiva, ao longo de 20 anos:

A. Coleta porta a porta:
a. Execução: Empresa concessionária em conjunto com cooperativas e associações de
coleta de materiais recicláveis atuantes no Município;
b. Setorização: Elaborada com base na divisão atual para a coleta municipal de RSD
(Figura 35- item V.II. 1.1), bem como nas quantidades geradas de recicláveis pelos setores
selecionados durante a realização da análise gravimétrica (Tabela 28 - item V.II. 1.1). Assim,
obtiveram-se as seguintes metas (Quadro 22):
Quadro 22: Cronograma Proposto para Coleta Seletiva Municipal de Itapevi
OBJETIVO
PERÍODO
DA
COLETA
1º Ano:
Setor 16

Curto

2º Ano:

Prazo

Setor 05

ABRANGÊNCIA

DIA DA
SEMANA

Vila Dr. Cardoso, Jardim Vitápolis, Jardim
Itaparica, Vila Aparecida, Jardim Aurora, Vila Dr.
Paulino, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Vila
Beatriz, Vila São Francisco (1ª gleba), Parque
Ciras, Vila Romênia.

3ª feira e
5ªfeira

Chácara Vitápolis, Aparecido Corrêa de Godoy,
Granja Leda.

2ª feira e
4ª feira

COHAB, Alto da Colina

2ª feira e
4ª feira

Jd. Nova Itapevi, Cristianópolis, Vila Dolores,
Jardim Portela, Vila Abreus, Vila Maria de Jesus,
Jardim Itapevi, Vila Aurora.

Diário

3º Ano:
Setor 19
4º Ano:
Setor 22
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Quadro 22: Cronograma Proposto para Coleta Seletiva Municipal de Itapevi
OBJETIVO
PERÍODO
DA
COLETA
5º Ano:
Setor 12
6º Ano:
Médio
Prazo

Setor 01
7º Ano:
Setor 08
8º Ano:
Setor 18

9º Ano:
Setor 14

10º Ano:
Setor 17

ABRANGÊNCIA

DIA DA
SEMANA

Parque Suburbano

3ª feira e
5ªfeira

Amador Bueno, Jd. São Benedito, Jd. Dorotéia, Jd.
São Judas, Jacucaí, Vila das Flores, Jardim
Cruzeiro, Jardim Alabama.

2ª feira e
4ª feira

Jd. Briquet, Chácara Santa Cecília, Chácara Nossa
Senhora Aparecida.

3ª feira e
5ªfeira

Bairro dos Abreus, Jardim Julieta, Vila Santa
Clara, Vila São João, Vila São Francisco, Vila
Olinda, Residencial Parque Itamarati.

3ª feira e
5ªfeira

Jd. Hokaido, Vila São Luís, Jd. Maria Cecília, Vila
Santo Antônio da Boa Vista, Jardim Paulo,
Chácara Primavera, Chácara Serra, Bairro das
Pitas, Jd. Santo Américo, Parque Boa Esperança,
Jardim Maria Judite.
Jd. São Carlos, Jd. Santa Rita (1ª Parte), Jd.
Portela (1ª Parte), Vila Lícia, Nova Itapevi (1ª
Parte), Jardim Sorocabano.

11º Ano:
Longo

Setor 10

Prazo

12º Ano:
Setor 15
13º Ano:
Setor 20
14º Ano:
Setor 09

16º Ano:
Setor 13
17º Ano:
Setor 07

2ª feira e
4ª feira

Jd. Rosemary, Retiro Santa Izildinha.

3ª feira e
5ªfeira

Jd. Santa Rita, Jd. Marina (1ª gleba), Sítio dos
Moinhos.

2ª feira e
4ª feira

Jd. Nova Itapevi, Jd. Vitápolis, Jd. Dona Elvira,
Cidade da Saúde, Vila Olinda, Vila Garcia.

3ª feira e
5ªfeira

Bela Vista Alta, Bela Vista Baixa, Jardim da
Rainha, Parque Way, Cidade do Sol.

2ª feira e
4ª feira

Vila Recanto Paulista, Cohab- setor D

2ª feira e
4ª feira

Vila Santa Rita, Bairro do Sapiantã, Vila Nova
Esperança, Jardim Petruci, Jardim Itaguaçu,
Jardim Marina, Sítio Itaguaçu, Jardim Itacolomi.

2ª feira e
4ª feira

Jardim Paulista, Jardim Maristela, Jardim Itapoã,
Parque Santo Antônio, Jardim Jurema, Chácaras.

2ª feira e
4ª feira

15º Ano:
Setor 21

3ª feira e
5ªfeira
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Quadro 22: Cronograma Proposto para Coleta Seletiva Municipal de Itapevi
OBJETIVO
PERÍODO
DA
COLETA

18º Ano:
Setor 03

19º Ano:
Setor 06

Longo

20º Ano:

Prazo

Setores 02 e
04

ABRANGÊNCIA
Jardim Ruth, Parque Miraflores, Chácara Lucila,
Chácara Clara, Vila Olímpia, Recanto Camargo
Soares, Jardim Santa Rosa, Transmontana,
Recanto Camargo Ribeiro, João Augusto, Chácara
Angelina Mariani, Chácara Gaiopa, Vila Jurema,
Chácara Santa Rita, Vila Iracema, Monte Serrat,
Estrela Dalva, Capela Nova.
Ambuíta, Jardim São Francisco, Vila Iracemapora,
Chácara Cilene, Jardim Gióia, Chácara Santa Rita,
Santa Flora, Sítio Monjolinho, Estância São
Francisco, Jardim Santo Antônio, Chácara Santa
Marina, Sítio Jacucaí Quinhão, Vila Áurea,
Condomínio Morada das Nuvens, Quinta dos
Garcias.
Quatro Encruzilhadas, Residencial das Flores,
Granja Carolina, Recanto Verde, Sítio Maciel,
Chácara São José, Sítio São Benedito, Chácara
Selva de Pedra, Chácara Recanto da Paz.

DIA DA
SEMANA

2ª feira e
4ª feira

3ª feira e
5ªfeira

3ª feira e
5ªfeira

c. Frequência: A Coleta Seletiva será realizada no período matutino (7h- 17h), em
dias sempre opostos à coleta municipal de RSD, sendo 02 vezes por semana (em dias
alternados) nos setores 01-21 e diariamente no setor 22.
d. Frota:
o Curto Prazo: Disponibilização de 02 caminhões- total 02 caminhões
o Médio Prazo: Disponibilização de 02 caminhões- total 04 caminhões
o Longo Prazo: Disponibilização de 06 caminhões- total 10 caminhões
e. Equipes: Deverão ser disponibilizadas pela concessionária, equipes compostas por
03 coletores e 01 motorista, para cada caminhão. Desta forma, o total de funcionários
necessários para execução dos serviços seria no mínimo o apresentado na Tabela 75.
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Tabela 75: Determinação do Total de Funcionários Necessários Durante 20 Anos.
Nº DE
PERÍODO
COLETORES MOTORISTAS
TOTAL
CAMINHÕES
Atual
03
01
01
04
Curto Prazo
06
02
02
08
Médio Prazo
12
04
04
16
Longo Prazo
30
10
10
40
f. Divulgação: Por meio de jornais locais, folhetos explicativos, palestras em escolas,
faixas, carro de som e outdoors.

g. Organização de dados: A concessionária e as cooperativas e associações manterão
procedimentos de organização eletrônica dos registros de cada operação, de forma a
disponibilizar seus dados sempre que necessário.

B- Coleta

regular

em

escolas,

próprios

públicos

municipais

e

em

estabelecimentos considerados grandes geradores.
a. Execução: Empresa concessionária em conjunto com cooperativas e associações de
coleta de recicláveis do Município;
b. Abrangência: A Coleta Seletiva deverá atender a totalidade de equipamentos
públicos e grandes geradores, em um prazo de 20 anos. Atualmente, de acordo com dados
municipais e do IBGE (2010), há no Município a seguinte relação de estabelecimentos
(Tabela 76):
Tabela 76: Relação de Equipamentos Públicos e Grandes Geradores de Recicláveis
ESTABELECIMENTOS
QUANTIDADE
Shoppings
02
Condomínios Residenciais
05
Agências Bancárias
09
Supermercados
15
Prédios Públicos
36
Estabelecimentos de Saúde
(Hospitais; farmácias; clínicas estéticas, odontológicas, veterinárias;
113
centros médicos; dentre outros)
Indústrias
120
Escolas
121
(Municipais, Estaduais e Particulares)
TOTAL
421
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Ressalta-se, porém, que a quantidade destes estabelecimentos não se manterá
inalterada durante o período proposto, e que desta forma, serão necessários incrementos
extras ano a ano.
Cumpre salientar que atualmente os materiais coletados pela CMR Itapevi atingem os
totais descritos a seguir, anteriormente detalhados no item V.II. 2- “Resíduos da Cooperativa
de Produção de Materiais Reciclados (CMR)”.
o 01 Agência Bancária
o 02 Estabelecimentos de Saúde
o 03 Condomínios
o 03 Vidraçarias
o 08 Indústrias
o 10 Prédios Públicos
o 27 Escolas
Total: 54 Estabelecimentos
Desta forma, verifica-se que atualmente a coleta realizada pela CMR Itapevi
corresponde a aproximadamente 13% do total de estabelecimentos grandes geradores de
resíduos recicláveis, sendo, portanto, necessária ampliação dos serviços em 87% para os
próximos 20 anos.
Para tanto, são propostas as seguintes metas:
 Curto Prazo: incremento de 13% nos serviços total: 26%
 Médio Prazo: incremento de 25% nos serviços total: 51%
 Longo Prazo: incremento de 49% nos serviços total: 100%
c. Frequência: A Coleta Seletiva continuará sendo realizada diariamente, de acordo
com cronograma pré- estabelecido pelas cooperativas e associações, durante o período
matutino (7h- 17h),
d. Frota: Conforme segue na Tabela 77 a seguir.
Tabela 77: Determinação da Frota Necessária para Coleta de Grandes Geradores Durante
20 Anos.
Nº DE
ESTABELECIMENTOS
ABRANGÊNCIA
PERÍODO
CAMINHÕES
ATENDIDOS/ MÊS
DA COLETA
Atual
54
13%
01
Curto Prazo
108
26%
02
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Tabela 77: Determinação da Frota Necessária para Coleta de Grandes Geradores Durante
20 Anos.
Nº DE
ESTABELECIMENTOS
ABRANGÊNCIA
PERÍODO
CAMINHÕES
ATENDIDOS/ MÊS
DA COLETA
Médio Prazo
216
51%
04
Longo Prazo
540*
128%*
10
* Verifica-se que se em 20 anos as metas de incremento dos serviços de coleta forem obedecidos,
haverá superação da quantidade total de estabelecimentos atendidos, considerando os atuais 421.

e. Equipes: Deverão ser disponibilizadas pela concessionária, equipes compostas por
03 coletores e 01 motorista, para cada caminhão. Desta forma, o total de funcionários
necessários para execução dos serviços seria no mínimo o apresentado na Tabela 78.
Tabela 78: Determinação do Total de Funcionários Necessários Durante 20 Anos.
Nº DE
PERÍODO
COLETORES MOTORISTAS
TOTAL
CAMINHÕES
Atual
03
01
01
04
Curto Prazo
06
02
02
08
Médio Prazo
12
04
04
16
Longo Prazo
30
10
10
40
h. Divulgação: Por meio de jornais locais, folhetos explicativos, palestras em escolas,
faixas, carro de som e outdoors.
i. Organização de dados: A concessionária e a CMR Itapevi manterão procedimentos
de organização eletrônica dos registros de cada operação, de forma a disponibilizar seus
dados sempre que necessário.

C- Coleta por meio de locais de entrega voluntária (LEVs) e ECOPONTOS
(PEVs).
 Execução: A própria população poderá entregar seus resíduos recicláveis em
contêineres de PEAD de 1,2 m3, denominados LEVs, seguindo a coloração definida pela
Resolução CONAMA nº 275/2001, conforme segue:
Papel
Plástico
Metal
Vidro
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Tais contêineres serão alocados pela empresa Concessionária em prédios públicos e
escolas municipais, previamente definidos pela PMI. Os materiais recicláveis serão retirados
pela empresa, que os encaminhará posteriormente à CMR Itapevi.
Outra forma de entrega de recicláveis serão os ECOPONTOS que, conforme
detalhado anteriormente (Estratégia 02), serão construídos em áreas estratégicas do
Município, de acordo com as quantidades geradas e facilidade quanto ao acesso de munícipes
e de veículos coletores.
 Abrangência: Em 20 anos deverão ser instalados LEVs em todos os prédios
públicos e escolas municipais. Para a projeção das quantidades necessárias de contêineres,
são utilizados os números atuais de estabelecimentos alocados no Município, conforme
segue:
o Prédios Públicos: 36
o Escolas Municipais: 61
Total: 97 Estabelecimentos
Ressalta-se que até o presente momento, de acordo com dados da CMR Itapevi, já se
encontram instalados LEVs em 35 estabelecimentos. Observa-se, no entanto, que desse
total, 27 correspondem a escolas municipais, cujos LEVs foram alocados por meio do
“Projeto Educar para Reciclar” da empresa Eurofarma.
Desta forma, observa-se que este percentual representa 36% do total de
estabelecimentos em que se planeja a alocação de contêineres. Para tanto, são propostas as
seguintes metas, que visam suprir a demanda (64%):
 Curto Prazo: incremento de 12% nos serviços total: 48%
 Médio Prazo: incremento de 13% nos serviços total: 61%
 Longo Prazo: incremento de 39% nos serviços total: 100%
A partir da definição das metas, a alocação de LEVs segue a divisão a seguir (Tabela
79):
Tabela 79: Estruturação da Alocação de LEVs para os Próximos 20 anos
ESCOLAS MUNICIPAIS
PRÉDIOS PÚBLICOS
Total de
Total de
PERÍODO
Incremento
Estabelecimentos
Incremento
Estabelecimentos
Atendidos
Atendidos
Atual
--------27
08
Curto Prazo
08
04
35
12
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Tabela 79: Estruturação da Alocação de LEVs para os Próximos 20 anos
ESCOLAS MUNICIPAIS
PRÉDIOS PÚBLICOS
Total de
Total de
PERÍODO
Incremento
Estabelecimentos
Incremento
Estabelecimentos
Atendidos
Atendidos
Médio Prazo
08
04
43
16
Longo Prazo
18
20
61
36
TOTAL

j.

97 Estabelecimentos

Divulgação: Por meio de jornais locais, folhetos explicativos, palestras em

escolas, faixas, carro de som e outdoors.

k.

Organização de dados: A concessionária e a CMR Itapevi manterão

procedimentos de organização eletrônica dos registros de cada operação, de forma a
disponibilizar seus dados sempre que necessário.

Estratégia 04- PROGRAMAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL.
Fazer Educação Ambiental é discutir a realidade que nos cerca. É perceber como
caminha a sociedade que vivemos. Podemos começar a fazer isso de diversas formas. A
Educação Ambiental deve promover propostas educativas que venham proporcionar a
participação da comunidade, a reflexão, o debate e a transformação não só pessoal como
coletiva. Além disso, podemos considerar o Diagnóstico Participativo como uma
qualificação, através da observação de alguns aspectos locais, para que os indivíduos possam
tomar algumas decisões e principalmente provocar o envolvimento de todos.
A educação ambiental nasceu com o objetivo de gerar uma consciência ecológica em
cada ser humano. A educação ambiental é importante por uma razão simples: necessidade de
sobrevivência. A nossa e as futuras gerações precisam ser educadas para preservar o meio
ambiente. Nesta perspectiva a escola deve proporcionar a criança o conhecimento dos
impactos gerados pelo descarte irregular dos resíduos. Cuidar do Meio Ambiente é
responsabilidade de todos e a escola é um local favorável ao processo em sua totalidade na
Educação Ambiental. Sabendo-se que as escolas são grandes geradores de resíduos sólidos, é
importante trabalhar no sentido de envolver alunos e educadores para que se possa
desenvolver em cada pessoa a vontade de ser ativo na questão da preservação do Meio
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Ambiente. Nessa perspectiva e necessário o desenvolvimento de ações permanentes que
promovam o fortalecimento de uma consciência maior sobre os problemas ambientais e ainda
o incentivo à participação de todos, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, pois, a
defesa da qualidade ambiental está ligada ao exercício da cidadania.

Para isso, destacam-se os seguintes objetivos:
 Adquirir os conhecimentos básicos necessários para aplicar técnicas de Educação
Ambiental
 Implantar a Educação Ambiental como uma política publica no município de
Itapevi.
 Adquirir conhecimentos necessários à caracterização e catalogação de lugares onde
a Educação Ambiental possa vir a ser uma política verdadeiramente eficaz.
 Ampliar e aperfeiçoar a Educação Ambiental no Município.
 Garantir melhores condições de vida para a população através de uma Educação
Ambiental efetiva.
 Criar um programa de capacitação para novos multiplicadores.
 Elaborar um programa de educação ambiental por meio de um estudo de percepção
ambiental, voltado para a implantação do sistema de gestão de resíduos no município.
 Conscientizar a população por meio de campanhas socioambientais, incentivando a
participação efetiva na coleta.
 Construir um Centro de Educação Ambiental no Município.
 Efetivar parcerias com ONGs, Sindicatos e Empresas do Setor Privado.
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A. Execução: Prefeitura Municipal de Itapevi, por meio da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente (SMA) e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Para tanto, inicialmente será necessária investigação com caráter diagnóstico, a partir
de questionários prontos que facilitem a absorção de informações que visem pontuar de
forma eficaz os graus de conhecimentos referentes à temática em abordagem.
B. Abrangência: Propõe-se a construção de um Centro de Educação Ambiental CEA, em curto prazo, ou seja, dentro dos próximos 04 anos.
A previsão é de que o CEA seja construído no Antigo Clube de Campo de Itapevi, e
deverá ser composto, por uma biblioteca, um auditório, um eco museu e uma oficina de
materiais recicláveis.
A partir da construção do CEA começarão a ser realizadas parcerias com diversos
órgãos, conforme listados a seguir:
 Parcerias Publicas: Cada parceiro desta ideia receberá copias de planos de
abordagem e execução da proposta, além de matérias de divulgação e conscientização das
questões ambientais, assim como também receberão a visita de especialistas na área de
Educação Ambiental, para a implantação desta política em seu contexto socioeducativo.
Inicialmente, pode-se destacar a parceria entre SMA e Secretaria de Educação e
Cultura.
 Parcerias com ONGs, Sindicatos e Empresas do Setor Privado: Para obter
parcerias com esses estabelecimentos será realizada uma campanha socioambiental com
ênfase na Educação Ambiental, com intuito de incentivar a destinação ambientalmente
adequada de resíduos sólidos (sejam eles de qual tipo for).
Essa parceria poderá acontecer por meio de visitas de especialistas em Educação
Ambiental ate os lugares em evidencia, para que sejam analisadas as ideias de cada parte
envolvida e buscar nessas visitas esclarecer objetivos propostos para a idealização deste
projeto.
A partir desse primeiro contato os idealizadores do projeto farão um convite aos às
entidades envolvidas a comparecer até a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para a
formulação de parceria, documentada e eficiente. Neste sentido, o Quadro 23 indica como
pode ser pontuada essa conscientização socioambiental nas escolas do Município.
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Quadro 23: Forma de Parceria com ONGs, Sindicatos e Empresas do Setor Privado
ÁREA DE ATUAÇÃO

FORMA DE AÇÃO
A Conscientização dos professores e comunidade escolar será
o primeiro passo, para uma política de Educação Ambiental
de responsabilidade. Essa pratica será de responsabilidade dos

Professores e Membros da
Comunidade Escolar

profissionais da Área de Educação Ambiental (SMA). Onde
todos os envolvidos no processo receberão informações a
cerca do que vem a ser e o que pode ser feito para que possa
se tornar efetiva a pratica de Educação Ambiental no
Município.
Para despertar a consciência socioambiental nas crianças, e de
suma importância que o professor seja o protagonista do
processo, o mesmo por sua vez, poderá contar com o apoio e

Alunos

intervenção (quando necessário) de um profissional da SMA.
E importante que as crianças possam perceber o grau de
comprometimento e entusiasmo existente no professor, para
que elas também sintam que esse processo pode ser de grade
importância para uma nova concepção de vida.

 Parceria com Comunidade: Serão realizadas campanhas de educação ambiental
para informar à população acerca das ações da Prefeitura Municipal de Itapevi, com intuito
de estimular o descarte adequado de Resíduos Sólidos Urbanos- RSU, salientando os
benefícios causados perante a redução do descarte irregular. A partir de uma consciência
ambiental estimulada na comunidade, buscam-se formar cidadãos conscientes, com atitude e
compromisso com a preservação, controle e recuperação do Meio Ambiente.
Para conscientização da comunidade é de fundamental importância uma pesquisa a
campo, para que sejam coletados dados, que pontuem o nível de significância que há em cada
família e o grau de entendimento que cada um possui sobre educação ambiental.
Para tanto o esquema a seguir apresenta algumas atitudes que devem ser tomadas
neste sentido.
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Visitas dos profissionais da SMA aos bairros, e
associações de moradores
Pesquisa a campo (questionários prontos sobre a
questão ambiental)

Comunidade

Entrega de folhetos explicativos (sobre a
importância de se fazer uma coleta seletiva de
forma adequada).
Palestras educativas sobre temas ambientais;
Sensibilização para a questão da reutilização das
garrafas e da conservação do meio ambiente em
função da qualidade de vida da população.
Campanha comunitária para arrecadação de
garrafas PET.
Preparação das garrafas pet (lavagem) e o seu
armazenamento;
Divulgação e Formação de turmas para as
oficinas, Oficinas de reaproveitamento de
garrafas pet e construção de objetos utilizáveis
pela comunidade como: Puff’s, arranjos de flores,
luminárias e móbiles

C. Metas: Para o período de 20 anos são propostas os cenários descritos no Quadro
24.
Ressalta-se que a definição de prioridades quanto à execução de ações de educação
ambiental, foram definidas com base na divisão atual para a coleta municipal de RSD
(Figura 35- item V.II. 1.1), bem como nas quantidades geradas de recicláveis pelos setores
selecionados durante a realização da análise gravimétrica (Tabela 28 - item V.II. 1.1). Isto
porque é de extrema importância a redução do encaminhamento destes materiais diretamente
para aterro sanitário/ disposições irregulares, e a educação ambiental é de extrema
importância para tal objetivo.
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Quadro 24: Metas para Estruturação da dos Programas de Educação Ambiental em Itapevi.
PERÍODO
ABRANGÊNCIA DOS
Curto Prazo
PROGRAMAS
Médio prazo Longo Prazo
1°
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano
Setor 16: Vila Dr. Cardoso,
Jardim Vitápolis, Jardim
Itaparica, Vila Aparecida,
Jardim Aurora, Vila Dr.
Paulino, Jardim Nossa Senhora
de Fátima, Vila Beatriz, Vila
São Francisco (1ª gleba),
Parque Ciras, Vila Romênia.
Setor 05: Chácara Vitápolis,
Aparecido Corrêa de Godoy,
Granja Leda.
Setor 19: COHAB, Alto da
Colina
Setor 22: Jd. Nova Itapevi,
Cristianópolis, Vila Dolores,
Jardim Portela, Vila Abreus,
Vila Maria de Jesus, Jardim
Itapevi, Vila Aurora.
Setor 12: Parque Suburbano
Setor 01: Amador Bueno, Jd.
São Benedito, Jd. Dorotéia, Jd.
São Judas, Jacucaí, Vila das
Flores, Jardim Cruzeiro,
Jardim Alabama.
Setor 08: Jd. Briquet, Chácara
Santa Cecília, Chácara Nossa
Senhora Aparecida.
Setor 18: Bairro dos Abreus,
Jardim Julieta, Vila Santa
Clara, Vila São João, Vila São
Francisco, Vila Olinda,
Residencial Parque Itamarati.
Setor 14: Jd. Hokaido, Vila
São Luís, Jd. Maria Cecília,
Vila Santo Antônio da Boa
Vista, Jardim Paulo, Chácara
Primavera, Chácara Serra,
Bairro das Pitas, Jd. Santo
Américo, Parque Boa
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Quadro 24: Metas para Estruturação da dos Programas de Educação Ambiental em Itapevi.
PERÍODO
ABRANGÊNCIA DOS
Curto Prazo
PROGRAMAS
Médio prazo Longo Prazo
1°
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano
Esperança, Jardim Maria
Judite.
Setor 17: Jd. São Carlos, Jd.
Santa Rita (1ª Parte), Jd.
Portela (1ª Parte), Vila Lícia,
Nova Itapevi (1ª Parte), Jardim
Sorocabano.
Setor 10: Jd. Rosemary, Retiro
Santa Izildinha.
Setor 15: Jd. Santa Rita, Jd.
Marina (1ª gleba), Sítio dos
Moinhos.
Setor 20: Jd. Nova Itapevi, Jd.
Vitápolis, Jd. Dona Elvira,
Cidade da Saúde, Vila Olinda,
Vila Garcia.
Setor 09: Bela Vista Alta,
Bela Vista Baixa, Jardim da
Rainha, Parque Way, Cidade
do Sol.
Setor 21: Vila Recanto
Paulista, Cohab- setor D
Setor 13: Vila Santa Rita,
Bairro do Sapiantã, Vila Nova
Esperança, Jardim Petruci,
Jardim Itaguaçu, Jardim
Marina, Sítio Itaguaçu, Jardim
Itacolomi.
Setor 07: Jardim Paulista,
Jardim Maristela, Jardim
Itapoã, Parque Santo Antônio,
Jardim Jurema, Chácaras.
Setor 03: Jardim Ruth, Parque
Miraflores, Chácara Lucila,
Chácara Clara, Vila Olímpia,
Recanto Camargo Soares,
Jardim Santa Rosa,
Transmontana, Recanto
Camargo Ribeiro, João
Augusto, Chácara Angelina
Mariani, Chácara Gaiopa, Vila
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Quadro 24: Metas para Estruturação da dos Programas de Educação Ambiental em Itapevi.
PERÍODO
ABRANGÊNCIA DOS
Curto Prazo
PROGRAMAS
Médio prazo Longo Prazo
1°
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano
Jurema, Chácara Santa Rita,
Vila Iracema, Monte Serrat,
Estrela Dalva, Capela Nova.
Setor 06: Ambuíta, Jardim São
Francisco, Vila Iracemapora,
Chácara Cilene, Jardim Gióia,
Chácara Santa Rita, Santa
Flora, Sítio Monjolinho,
Estância São Francisco, Jardim
Santo Antônio, Chácara Santa
Marina, Sítio Jacucaí Quinhão,
Vila Áurea, Condomínio
Morada das Nuvens, Quinta
dos Garcias.
Setores 02 e 04: Quatro
Encruzilhadas, Residencial das
Flores, Granja Carolina,
Recanto Verde, Sítio Maciel,
Chácara São José, Sítio São
Benedito, Chácara Selva de
Pedra, Chácara Recanto da
Paz.
D. Equipes: Prevê-se que a equipe do Centro de Educação Ambiental será
composta, inicialmente, conforme apresentado na tabela a seguir (Tabela 80):
Tabela 80: Equipe Inicial Proposta para o CEA
CARGO

QUANTIDADE

Diretor de Educação Ambiental

01

Biólogo

01

Pedagogo

01

Ecólogo

01

Gestor Ambiental

01

Estagiário (ensino superior de áreas afins)

02
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Tabela 80: Equipe Inicial Proposta para o CEA
CARGO

QUANTIDADE

Motorista

01

Recepcionista

01

E. Equipamentos: Inicialmente, ou seja, em curto prazo, são propostos para o CEA os
equipamentos descritos na Tabela 81.
Tabela 81: Equipamentos Inicialmente Propostos para o CEA
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

Data Show

01

Telão

01

TV LED 42’’

01

DVD

01

Computadores

05

Impressora

01

Equipamento de Som

----

Câmera Fotográfica

01

Aparelho telefônico

01

Estruturação de biblioteca

----

F. Divulgação: Por meio de jornais locais, folhetos explicativos, cartazes, palestras
em escolas, faixas, carro de som e outdoors.
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Estratégia 05- AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- A3P.
A A3P é uma ação proposta pelo Ministério do Meio Ambiente que visa à construção
de uma nova cultura institucional. Esta ação prevê a inserção de critérios socioambientais em
todas as esferas da administração pública.
A inserção desses critérios envolve mudanças nos procedimentos adotado pela
Prefeitura, quanto à execução de investimentos, compras e contratação de serviços, bem
como uma gestão adequada dos resíduos gerados e dos recursos naturais utilizados, além de
promoção da melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho.


Objetivos da A3P
o Sensibilizar os gestores públicos para as questões socioambientais;
o Promover a economia de recursos naturais e redução de gastos institucionais;
o Reduzir o impacto socioambiental negativo causado pela execução das
atividades públicas;
o Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e na adoção de
novos referenciais no âmbito da administração pública;
o Contribuir para a melhoria da qualidade de vida;
o Apoiar a incorporação de critérios de gestão socioambiental nas atividades
públicas.

A. Estruturação: A A3P foi desenvolvida a partir de 5 eixos temáticos prioritários,
e as ações decorrentes de cada um foram definidas tendo por base a política dos 5 R’s,
conforme demonstrado a seguir na Figura 85.

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Itapevi-SP (PGIRS)

Página 216

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Figura 85: Eixos temáticos da A3P.

B. Implantação: As ações necessárias para o desenvolvimento da A3P foram
previstas pelo Ministério do Meio Ambiente, conforme descrito a seguir (Quadro 25):
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Quadro 25: Ações Necessárias à Implantação da A3P
AÇÕES PREVISTAS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES
1- Composição: 5 a 10 servidores
2- Atribuições:
 Sensibilização dos gestores sobre a importância da A3P;
 Realizar o diagnóstico da PMI;
 Realizar o planejamento das ações;

Criar a Comissão Gestora da A3P

 Apoiar a implantação das ações;
 Promover o monitoramento das ações.
3- Regulamentação:
A Comissão deve ser oficializada por meio de instrumento legal e
possuir 01 representante titular e 01 suplente
1- Execução:
Deve ser elaborado pela Comissão Gestora
2- Verificar os aspectos relacionados aos 5 eixos temáticos da
A3P:
 Avaliação do consumo de recursos naturais/ desperdícios;

Realizar Diagnóstico Geral da Prefeitura Municipal de Itapevi

 Levantamento das práticas adotadas com relação ao descarte de
resíduos;
 Verificação do índice de capacitação/ sensibilização dos
servidores;
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Quadro 25: Ações Necessárias à Implantação da A3P
AÇÕES PREVISTAS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES
 Levantamento dos principais bens e serviços adquiridos.

Realizar Diagnóstico Geral da Prefeitura Municipal de Itapevi

3- Identificar Pontos Críticos
1- Conteúdo:
 Objetivos e Metas;

Elaboração do Plano de Gestão Socioambiental

 Projetos/ ações propostas;
 Responsabilidades;
 Identificar recursos a serem disponibilizados.

Promover a sensibilização e capacitação dos servidores

1- Desenvolver campanhas, cursos e publicação do material
educativo específico para os servidores;
2- Prever estratégia de comunicação para os servidores
envolvidos em serviços gerais dos prédios públicos.
1- Avaliação e monitoramento periódico com intuito de
promover informações quanto à eficiência e eficácia do
programa;

Avaliação e Monitoramento

2- Identificar as falhas e os pontos de melhoria alcançados,
visando a possibilidade de replanejar as atividades que não
obtiverem os resultados alcançados;
3- Criação de um conjunto de indicadores de sustentabilidade
para analisar e acompanhar a formulação de projetos, ações e
para o acompanhamento da execução do Plano de Gestão
Socioambiental.
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Desta forma, são apresentadas a seguir sugestões de ações específicas para
implantação da A3P no Município de Itapevi (Quadro 26).
Quadro 26: Ações Propostas para Implantação da A3P no Município de Itapevi
USO RACIONAL DE RECURSOS/ COMBATE AO DESPERDÍCIO
Área de Atuação

Ações
 Levantamento do consumo;
 Levantamento das impressoras que necessitam de

Consumo de Papel

manutenção;
 Estimular o uso de papel em frente e verso;
 Confeccionar blocos de anotação com o papel usado de
um único lado.
 Fazer o diagnóstico da situação das instalações
elétricas;
 Levantamento e acompanhamento do consumo de

Consumo de Energia

energia;
 Promover campanhas para: desligar luzes e monitores
na hora do almoço; aproveitar as condições naturais do
ambiente de trabalho (ventilação, luz solar...).

Consumo de Copos
Plásticos

 Promover campanhas para redução de copos plásticos e
estimulo para adoção de canecas.
 Levantamento

Consumo de Água

sobre

a

situação

das

instalações

hidráulicas;
 Levantamento e acompanhamento do consumo.
 Implantação de Coleta Seletiva em todos os prédios
públicos;
 Instalação de LEVs em todos os prédios públicos;

Gestão de Resíduos Sólidos
Gerados

 Determinar locais de armazenamento;
 Estabelecer cronograma de coleta junto à Cooperativa de
Reciclagem;
 Destinar adequadamente os resíduos perigosos gerados
(saúde, lâmpadas, pilhas...)
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Quadro 26: Ações Propostas para Implantação da A3P no Município de Itapevi
USO RACIONAL DE RECURSOS/ COMBATE AO DESPERDÍCIO
Área de Atuação

Ações
 Estimular a compra de impressoras que imprimam frente
e verso;
 Fazer constar nos contratos de reprografia a impressão

Licitações Sustentáveis

dos documentos em frente e verso;
 Fazer constar nos contratos de serviços de limpeza a
adoção de procedimentos que promovam o uso racional
dos recursos e a capacitação dos funcionários.
 Apresentar aos funcionários os resultados do diagnóstico;
 Explicitar os impactos (ambientais e financeiros)

Divulgação

decorrentes de ações de desperdício/ consumo sustentável;
 Apresentação do trabalho da Cooperativa de Reciclagem;
 Distribuição de kits relacionados à A3P (canecas, bloco
de papel reutilizado...).
 Divulgação das ações da A3P por meio de cartazes,

Capacitação

informativos, diário oficial;
 Realizar palestras, reuniões, oficinas;
 Produzir informativos referentes a temas socioambientais.
 Implantar programa de riscos ambientais;
 Instituir comissão de prevenção de acidentes e brigadas
Qualidade de vida no
ambiente de trabalho

de incêndio;
 Realizar manutenção ou substituição de aparelhos que
provocam ruídos no ambiente de trabalho;
 Promover atividades de integração no local de trabalho e
qualidade de vida.

Salienta-se que a PMI já vem conscientizando seus servidores e adotando medidas
para uso racional dos recursos naturais/ combate ao desperdício, conforme demonstrado nas
Figuras 86, 87 e 88, relacionadas à economia realizada no consumo de água, energia elétrica
e telefone da Secretaria do Meio Ambiente, Viveiro Municipal e CMR Itapevi, referentes à
comparação entre os primeiros meses do ano de 2013 e as respectivas médias de 2012.
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Consumo de Água
R$ 300,00

Valor em Real

R$ 250,00
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 0,00

Média
2012

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Secretaria do Meio Ambiente

R$ 168,71

R$ 77,28

R$ 64,00

R$ 77,28

R$ 67,31

Viveiro Municipal

R$ 167,21

R$ 220,88

R$ 236,12

R$ 220,88

R$ 66,09

CMR Itapevi

R$ 155,71

R$ 283,84

R$ 188,40

R$ 283,84

R$ 126,20

Figura 86: Economia de Consumo de Água da SMA/PMI, Viveiro Municipal e CMR
Itapevi- Meses de Janeiro-Abril.

Consumo de Energia Elétrica
R$ 350,00
R$ 300,00
Valor em Real

R$ 250,00
R$ 200,00
R$ 150,00

R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 0,00

Média
2012

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Secretaria do Meio Ambiente

R$ 94,85

R$ 74,95

R$ 95,02

R$ 97,06

R$ 78,55

Viveiro Municipal

R$ 56,80

R$ 40,52

R$ 25,78

R$ 251,32

R$ 201,35

CMR Itapevi

R$ 314,01

R$ 229,96

R$ 257,16

R$ 193,06

R$ 192,32

Figura 87: Economia de Consumo de Energia Elétrica da SMA/PMI, Viveiro Municipal e
CMR Itapevi- Meses de Janeiro- Abril.
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Consumo de Ligações Telefônica

Valor em Real

R$ 500,00
R$ 450,00
R$ 400,00
R$ 350,00
R$ 300,00
R$ 250,00
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 0,00

Média
2012

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Secretaria do Meio Ambiente

R$ 446,10

R$ 301,72

R$ 426,70

R$ 431,19

R$ 74,31

Viveiro Municipal

R$ 75,92

R$ 70,76

R$ 76,65

R$ 459,64

R$ 80,96

Figura 88: Economia de Consumo de ligações Telefônica da SMA/PMI, Viveiro Municipal
e CMR Itapevi- Meses de Janeiro- Abril.
Além de ações visando à economia de recursos, o Município de Itapevi obteve em
2012 o Certificado Empresa com Consciência Ambiental na Destinação Adequada de
Lâmpadas, pela Empresa Green Company que desenvolve serviços de Gestão ambiental de
grandes geradores de resíduos. Foram descaracterizadas, descontaminadas e destinadas
corretamente 651 lâmpadas inservíveis.
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C. Metas: Mediante o exposto, são propostas as seguintes metas para o período de 20
anos (Quadro 27 e Tabela 82):
Quadro 27: Metas para Estruturação da A3P e Itapevi
PERÍODO
AÇÕES

1°
Ano

Curto Prazo
2º
3º
Ano Ano

4º
Ano

Médio prazo

Longo Prazo

Criação da Comissão Gestora
da A3P
Elaboração do Diagnóstico
Geral da Prefeitura Municipal
de Itapevi.
Elaboração do Plano de Gestão
Socioambiental.
Implantação da A3P
Promover a sensibilização e
capacitação dos servidores.
Avaliação e Monitoramento

 Curto Prazo: total: 3%
 Médio Prazo: incremento de 14% nos serviços total: 17%
 Longo Prazo: incremento de 83% nos serviços total: 100%

Tabela 82: Metas para Implantação da A3P Durante 20 anos.
PERÍODO
TOTAL
Curto
Médio prazo
Longo Prazo
DE
Prazo
Ano
Ano
Ano
PRÉDIOS
3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º
PÚBLICOS
01
01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03
TOTAL

01

05

30
36 Estabelecimentos Públicos
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D. Organização de dados: A Comissão Gestora da A3P manterá procedimentos de
organização eletrônica dos registros de cada uma das ações, de forma a disponibilizar seus
dados sempre que necessário e permitir avaliação e monitoramento periódicos.

Estratégia 06- IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA PARA TRATAMENTO PRÉVIO
DE RSD

Tendo em vista a necessidade de redução dos volumes de resíduos domiciliares
dispostos em aterro sanitário, para que assim, ocorra apenas o encaminhamento de rejeitos, e
ao mesmo tempo haja adequado tratamento da fração reaproveitável, serão propostas a seguir
duas Estruturas, que dentre as diversas tecnologias existentes foram consideradas as mais
viáveis para o Município de Itapevi, considerando suas características de geração diária, bem
como composição gravimétrica (Tabela 28 e Figura 37- Diagnóstico Geral).
As tecnologias selecionadas são:


Unidade de Tratamento dos Resíduos Orgânicos por Processo Mecânico-

Biológico Anaeróbia/Aeróbia – Tratamento Mecânico Biológico (TMB);


Sistema de Tratamento Térmico por Pirólise.

A. Execução: Parceria Público-Privada.

B. Descrição Técnica das Tecnologias

B.1. Unidade de Tratamento dos resíduos orgânicos por processo mecânico-biológico
anaeróbia/aeróbia – TMB – Tratamento Mecânico Biológico:
Esta tecnologia tem como princípios básicos:
 Atingir elevadas taxas de reciclagem;
 Inativar o potencial de decomposição biológica dos resíduos biodegradáveis que
serão encaminhadas para o aterramento a fim de reduzir as emissões de metano;
 Maximizar redução de massa e de volume através de processos de biodegradação e
reciclagem para o incremento da vida útil do aterro;

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Itapevi-SP (PGIRS)

Página 226

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Produzir biogás através da digestão anaeróbia e recuperação energética pela
implementação de um gerador e transformação da energia térmica em calor;
 Criar oportunidades para a geração de combustível derivado de resíduos (CDR)
 Mitigar emissões segundo as limitações da área afetada;
 Flexibilizar a planta a fim de atender, em longo prazo, as mudanças qualitativas e
quantitativas dos resíduos, bem como adequar os produtos secundários à demanda de
mercado.
O desenho tecnológico de uma planta de TMB com etapas integradas de digestão
anaeróbia e aeróbia (compostagem) é considerado extremamente inovador pela sua condição
pioneira dentro do mercado brasileiro e também por ser uma prática que vem sendo
empregada cada vez com mais frequência dentro do cenário global. A busca por soluções
completas através de um arranjo técnico que maximiza a valorização dos resíduos atende de
forma ampla aos pressupostos de uma gestão sustentável.
O tratamento biológico inativa o potencial de biodegradabilidade dos resíduos
orgânicos que serão encaminhados para o aterro, resultando não apenas na minimização da
geração de metano, mas também redução de massa e de volume. A redução de massa e
volume ocorre como consequência tanto da estabilização biológica quanto do desvio das
frações < 50 mm durante a fase de tratamento mecânico, onde são selecionados os resíduos
potencialmente recicláveis.
Por meio da separação das frações <50 mm obtêm-se condições eficientes para a
implantação de uma triagem manual para as frações > 50 mm, permitindo uma melhor
seleção de metais e vidro.
Por meio do tratamento mecânico e do biológico são produzidos materiais oriundos
da compostagem, que podem opcionalmente ser usados como condicionadores do solo,
fertilizantes orgânicos ou material de filtragem para a oxidação do metano produzido
internamente em aterros sanitários já existentes.
O conceito desenvolvido demonstra ainda uma alta flexibilidade para atendimento da
variação das massas e sua gravimetria, onde esta flexibilidade pode ser alcançada através de
algumas medidas, tais como:
 Design modular dos componentes da planta;
 Planejamento que possibilite a expansão ou modificação das tecnologias de
tratamento;
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Escopo de fornecimento compõe-se dos seguintes grupos principais:
 Recebimento, triagem, tratamento, estocagem e alimentação dos resíduos
orgânicos para os fermentadores com granulometria de até 50 mm. Os resíduos sólidos com
fração superior a 50 mm serão separados e removidos para sua utilização externa à planta
como recicláveis, CDR (inorgânicos de alto teor calorífico) e/ou como resíduos inertes para
seu descarte.
 Transporte e distribuição do material orgânico e carregamento direto nos
fermentadores.
 Biometanização através de biodigestores.
 Descarga dos resíduos da fermentação (substrato) e separação nas frações sólida e
líquida através de prensagem.
 Pós-Digestão Aeróbia da fração sólida oriunda da prensagem.

O sistema de recebimento, triagem e tratamento da matéria-prima, consistirá basicamente de:
 Linha de processamento dos resíduos sólidos urbanos em prédio fechado com
tratamento do ar ambiente por biofiltros:
 Área de descarga dos caminhões de coleta através de basculamento das caçambas e
empilhamento por pá-carregadeira;
 Dispositivo de abre-sacos com moega para recebimento dos resíduos coletados,
cujo carregamento será feito através guindaste móvel com pólipo;
 Correia transportadora para encaminhamento dos resíduos à peneira com posto de
triagem manual;
 Posto de triagem manual para retirada de material inorgânico, em particular de
peças de grande dimensão, vidros, porcelanas e cerâmicos;
 Peneira rotativa para separar as frações com partículas de até 50 mm (ricas em
material orgânico) das de superiores a 50 mm (pobres em material orgânico);
 Correia transportadora para encaminhamento dos resíduos < 50 mm da peneira
para a área de tratamento dos resíduos orgânicos sólidos;
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 Correia transportadora para encaminhamento dos resíduos com granulometria > 50
mm da peneira para empilhamento e posterior recuperação por pá-carregadeira;
 Correia transportadora para encaminhar os resíduos ao alimentador / dosador, com
o posto de triagem fina;
 Separador magnético para a retirada de resíduos metálicos ferrosos da fração
orgânica;
 Posto para triagem fina manual, de baterias, pilhas, cacos de vidro e de porcelana
ou cerâmica, pedras, plásticos, entre outros;
 Alimentador / dosador (com balança de pesagem) do biodigestor
 Tratamento de poda verde, varrição e jardinagem composta de picador de poda
móvel com a descarga do material triturado diretamente na linha de resíduos orgânicos
preparados.

Monitoramento de Efluentes: Previsto nas seguintes etapas do processo:
 Área de recebimento e tratamento de resíduos
 Fermentador

Descrição do Processo
O tratamento mecânico dos resíduos sólidos tem como principal objetivo a separação
das frações inorgânica e orgânica, e preparar os resíduos orgânicos para sua biodigestão
subsequente.
Inicialmente, os resíduos passam por um abre-sacos que abrirá os sacos de lixo de tal
forma que minimiza a quebra de eventuais embalagens e garrafas de vidro, porcelanas e
cerâmicas contidas nos mesmos. Em seguida, será feita uma triagem manual para a retirada
dos volumes grandes e dos vidros, porcelanas, cerâmicas e outros materiais inorgânicos.
O material passa por uma peneira rotativa para separar as frações com partículas de
até 50 mm (ricas em material orgânico) das de superiores a 50 mm (pobres em material
orgânico).
A fração inorgânica extraída contém materiais recicláveis (reutilizáveis) e materiais
com alto poder calorífico (CDR), os quais serão carregados em contêineres roll-on / roll-off e
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transferidos para cooperativas e/ou instalações para sua destinação apropriada (por exemplo:
associação de catadores, plantas de geração de energia, caldeiras) ou para um aterro sanitário.
A fração orgânica será submetida à separação magnética e triagem manual fina para a
retirada de pilhas, baterias, partículas de vidro, cerâmica, etc., obtendo assim um material
orgânico mais adequado para o processo de biometanização e posterior qualidade de
composto. Esta fração orgânica fina será transportada para o estoque intermediário.
O fluxograma geral do processo de biometanização é apresentado a seguir (Figura
89).
Setor de Recebimento de RSU

Esteira
Posto de Triagem Grossa

Remoção de Inorgânicos
Recicláveis que serão
encaminhados às
Cooperativas

Rasgador de Sacos

Esteira
Posto de Triagem Intermediária

Remoção de Partículas
< 50 mm/Inorgânicos

Remoção de Inorgânicos

Peneiramento

Esteira +
Separador Magnético +
Posto de Triagem Fina

Remoção de material
metálico remanescente e
demais inorgânicos

Estoque Intermediário
Produção de Biogás
(Energia Térmica,
Energia Elétrica e Gás
Natural)
Figura 89: Fluxograma de funcionamento proposto para a Unidade de tratamento dos resíduos
Produção
de
Composto

Fermentador

orgânicos por processo mecânico biológico anaeróbia/aeróbia.
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Equipamentos: A relação sugerida a seguir (Quadro 28) apresenta os equipamentos que
fazem parte da Unidade de Tratamento. A partir da elaboração do projeto, poderão ocorrer
alterações ou adição de maquinários.
Quadro 28: Equipamentos Propostos para a Unidade de Tratamento- Itapevi
EQUIPAMENTOS

FUNÇÃO
Utilizada no processo inicial de recepção e

Pá carregadeira ou retroescavadeira

carregamento do RSU para a Unidade de
Tratamento.

Moega

Esteiras

Rasga Sacos

Posto de Triagem Intermediária

Peneira

Separador Magnético

Posto de Triagem Fina

Compartimento de recepção do RSU, anterior
a primeira esteira..
Transporte dos resíduos dos resíduos no
sistema de tratamento.
Utilizado para abertura dos sacos de lixo e
demais embalagens para a triagem manual.
Triagem manual, para retirada de resíduos
inorgânicos.
Separação mecânica das frações orgânicas e
inorgânicas.
Remoção de partículas de ferro indesejáveis
ao processo.
Triagem manual dos resíduos inorgânicos
menores, após peneiramento.
Estoque Intermediário para o material

Estoque Intermediário

orgânico preparado para alimentação do
fermentador.
Unidade que realiza o processo de

Fermentador

fermentação anaeróbia e termofílica para a
obtenção de biogás.

Área: Para a instalação geral, contemplando as áreas de recebimento e tratamento dos
resíduos orgânicos, biometanização, prensagem e compostagem aeróbia do substrato serão
necessários aproximadamente 15.000m² de área total. Apenas para o conjunto de dois
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fermentadores e seus acessórios (prensas, controle e estruturas), o espaço físico requerido
seria de aprox. 60 x 25 m. Estima-se que com a inclusão de infraestrutura, urbanização,
prédios e futura área para compostagem, a área requerida deverá ser de no máximo 30.000
m2.

Metas: As atividades de implantação e operação da Usina são previstas conforme o
cronograma exposto a seguir (Quadro 29):
Quadro 29: Metas para Estruturação da Unidade de Tratamento.
PERÍODO
AÇÕES
Curto Prazo
Médio prazo

Longo Prazo

Elaboração de Memorial
Descritivo
Elaboração de Projeto Básico
Processo de Licenciamento
Ambiental
Obras de Implantação
Operação

Equipes: Considerando que a Unidade de Tratamento entre em funcionamento no período de
longo prazo, estima-se um total de 18 funcionários, conforme Tabela 83.
Tabela 83: Determinação do Total de Funcionários Necessários
PROFISSIONAL
TOTAL
Gerente Operacional

02

Supervisor de Operação

02

Operador de Equipamentos

02

Operador de pá carregadeira

02

Catadores

08

Mecânicos Industriais

02

TOTAL

18
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B2 – Tratamento Térmico por Pirólise
O tratamento por pirólise é um processo que tem como principal aplicação o
tratamento e a destinação final de resíduos, sendo energeticamente autossustentável não
necessitando de energia externa. O processo de pirólise pode ser genericamente definido
como o de decomposição química na ausência de oxigênio, seu balanço energético é positivo,
ou seja, produz mais energia do que consome.
Diferindo do processo de combustão realizado em condições exotérmicas, a pirólise é
um processo de reação endotérmica, esta condição de contorno se faz necessária, pois
somente desta forma, reduzindo as perdas de calor, é possível obter o fracionamento das
substâncias sólidas presentes nos resíduos. O fracionamento das substâncias sólidas ocorre
gradualmente à medida que estas passam pelas diversas zonas de calor que constituem o
reator pirolítico.
Descrição do Processo
O processo para a Usina de Tratamento de Pirólise no Município de Itapevi, seguiria,
a princípio, o modelo proposto por Aires et al (2003), consistindo, inicialmente, na separação
mecânica e posteriormente manual, da fração com potencial reciclável. Os resíduos
resultantes seriam dispostos na fossa de recepção que alimentaria gradualmente duas linhas
de trituradores. Após a trituração os resíduos seriam transportados para o silo de estocagem.
A ensilagem dos resíduos permitiria a operação do sistema de forma contínua, sem risco de
interrupções por falta de resíduos, que poderiam ocorrer em função de falhas no sistema de
coleta. Após esta etapa, seriam encaminhados ao reator pirolítico.
O reator seria alimentado pela parte superior onde, por gravidade, os resíduos
penetrariam na zona de secagem, aumentando seu poder de queima. A secagem ocorreria
pela passagem dos gases oriundos da zona pirolítica. Após a secagem os resíduos entrariam
na zona de pirólise propriamente dita, onde seriam submetidos a três processos: volatilização,
oxidação e fusão.
Na zona pirolítica o calor atinge gradientes elevados dependendo do sistema
empregado. Em geral, a temperatura no reator varia de 300 ºC a 1600 ºC. Os gases do
processo seriam desviados até um purificador, onde se misturariam com ar atmosférico e
sairiam queimados novamente.
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Os gases oriundos do purificador e passariam através de uma caldeira, onde o calor
trocado produziria vapor, que poderia ser usado para movimentação de turbinas e geração de
energia elétrica.
Após a passagem pelas caldeiras os gases seriam resfriados e lavados em torres tipo
Scrubbers, para remoção de particulados e cinzas. Antes do lançamento na atmosfera os
gases sofreriam ainda desumidificação, para evitar a formação de plumas de contaminação.
O fluxograma geral do processo de pirólise de RSD, proposto para o Município de
Itapevi, pode ser mais bem visualizado conforme apresentado na Figura 90.
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Área de recepção de RSD
Encaminhados às
Cooperativas de
Reciclagem do
Município

Separação Mecânica de RSD
secos
(recicláveis)
Separação Manual de RSD secos
(recicláveis)
Fossa de recepção
Trituradores
Silo de estocagem
Reator Pirolítico
Zona de Pirólise
Volatilização

Oxidação

Zona de Secagem
Fusão

300°C- 1600°C

Purificador
Caldeira
Turbinas

Energia Elétrica

Particulados
Torre Scrubbers
Cinzas

Desumidificação
Figura 90: Fluxograma de funcionamento proposto para a Unidade de Tratamento por Pirólise.
A partir do processo pirolítico os resíduos domiciliares pós-segregação e retirada da
parcela reciclável, poderão ser convertidos em (PINTO apud AIRES et al, 2003):
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 Gases, compostos por hidrogênio, metano e monóxido de carbono;
 Combustível líquido, composto por hidrocarbonetos, álcoois e ácidos orgânicos de
elevada densidade e baixo teor de enxofre;
 Um resíduo sólido, constituído, por carbono quase puro (char) e ainda, por vidros,
metais e ou e outros materiais inertes (escória).
Equipamentos Propostos: Propõe-se a seguinte estrutura para a Usina de Tratamento por
Pirólise para o Município de Itapevi (Quadro 30).
Quadro 30: Equipamentos Propostos- Usina de Tratamento por Pirólise Itapevi.
EQUIPAMENTOS
Unidade de Segregação

FUNÇÃO
Separação manual e mecânica dos resíduos
inorgânicos.
Compartimento para recebimentos dos RSU,

Moega

após processo de segregação para retirada dos
inorgânicos..
Processo de Gaseificação por Pirólise.
Transforma os resíduos em um gás sintético.
A maior parte do resíduo é transformado em

Câmara Primária

energia restando poucas cinzas no processo.
que é rico em hidrocarbonetos quando
adicionado ar ao processo. A energia é
liberada gerando calor.
Onde ocorre a oxidação térmica do gás

Câmara Secundária

sintético, rico em hidrocarbonetos ao se
adicionar ar ao processo. A energia é liberada
gerando calor.
O HRSG é um composto por um Boiler que
utiliza calor produzido na câmara secundária

Heat Recovery Steam Generator (HRSG)

para gerar vapor. Este vapor será utilizado
para movimentar a Turbina (conectada ao
HRSG), produzindo energia elétrica.

Sistema de Tratamento de Emissões

Todas as emissões provenientes do processo
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Quadro 30: Equipamentos Propostos- Usina de Tratamento por Pirólise Itapevi.
EQUIPAMENTOS

FUNÇÃO

Gasosas.

de Oxidação Térmica são tratadas

Sistema de Monitoramento e Qualidade das

As emissões são continuamente monitoradas

Emissões Gasosas

antes de serem liberadas para a atmosfera.

Área: Para a instalação geral, contemplando as áreas de recebimento, sistema de segregação e
unidade de tratamento dos resíduos serão necessários entre 10.000 m² a 40.000 m².

Metas: As atividades de implantação e operação da Usina são previstas conforme o
cronograma exposto a seguir (Quadro 31):
Quadro 31: Metas para Estruturação da Unidade de Tratamento.
PERÍODO
Curto Prazo
AÇÕES
Médio prazo
1°
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano

Longo Prazo

Elaboração de Memorial
Descritivo
Elaboração de Projeto Básico
Processo de Licenciamento
Ambiental
Obras de Implantação
Operação

Equipes: Considerando que a Unidade de Tratamento por Pirólise entre em funcionamento no
período de longo prazo, estima-se um total de 64 funcionários, conforme Tabela 84.
Tabela 84: Determinação do Total de Funcionários Necessários
PROFISSIONAL
TOTAL
Gerente Operacional

02

Operador de Equipamentos

02

Catadores

60

TOTAL

64
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Estratégia 07- AUMENTO DO NÚMERO DE LIXEIRAS NO MUNICÍPIO
Conforme abordado no item V.II. I do Diagnóstico Geral, o Município de Itapevi
conta atualmente com um total de 96 lixeiras instaladas e operantes, sobretudo na região
central.
Entretanto, é necessária a ampliação de tais quantidades, tendo em vista que ainda não
atende a totalidade de vias contempladas pelo serviço de varrição. Além disso, é importante
rever o modelo e eficiência dos tipos de lixeiras já instaladas.
Desta forma, são estabelecidas as seguintes propostas:
 Instalação de novas lixeiras com separação de resíduos recicláveis e não
recicláveis;
 Ampliar o número de lixeiras nas áreas já atendidas pelo serviço de varrição de
vias;


Expansão dos serviços de varrição de vias, bem como respectiva instalação
de lixeiras.

A. Execução: Concessionária dos serviços de limpeza urbana.

B. Metas: Com base nas propostas estabelecidas, apresentam-se as metas contidas
na Tabela 85 para o período de 20 anos (2013-2033).
Tabela 85: Metas para Ampliação do Número de Lixeiras nas Áreas Atendidas por Varrição
PERÍODO
PROPOSTA

Curto

Médio

Longo

Prazo

Prazo

Prazo

13 vias

30 vias

40 vias

____

70 vias

70 vias

10 vias

10 vias

10 vias

100 vias

Atual

TOTAL

Instalação de novas lixeiras com separação
de resíduos recicláveis e não recicláveis
Ampliar o número de lixeiras nas áreas já
atendidas pelo serviço de varrição de vias;
Expansão dos serviços de varrição de vias,
e respectiva instalação de lixeiras.
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C. Modelo de Lixeira proposto: Visando a separação de resíduos potencialmente
recicláveis, da fração orgânica e rejeitos, é proposto o seguinte modelo para novas lixeiras a
serem instaladas (Figura 91).

Papel sujo de gordura
Plástico/ PET
Papel/Papelão
Restos de Alimentos
Latas
Vidro
Fraldas descartáveis

Figura 91: Modelo de lixeira proposto para instalação em vias públicas.

Estratégia 08- CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE
DISCIPLINA A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DOS LOCAIS DE RECEBIMENTO DE
RECICLÁVEIS (FERRO- VELHOS; DESMANCHES; COOPERATIVAS)
Tendo em vista a existência de grande número de estabelecimentos destinados ao
recebimento e revenda de materiais aptos à reciclagem e reutilização, conforme exposto no
item V. II. 2.6 - Diagnóstico Geral, faz-se necessária a criação e regulamentação de Lei
Municipal que discipline a instalação e operação destes locais, popularmente conhecidos
como “ferro- velhos” e “desmanches” de peças automotivas, além dos galpões de
cooperativas de reciclagem existentes.
Sendo assim, são propostas metas para o período de 20 anos, quanto à tramitação da
referida Lei, conforme proposto no Quadro 32 a seguir.
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Quadro 32: Ações Propostas Relacionadas à Lei Municipal que Disciplina a Instalação e
Operação de Estabelecimentos de Recebimento e Revenda de Materiais Aptos à Reciclagem
e Reutilização
PERÍODO
Curto Prazo
AÇÕES
Médio prazo Longo Prazo
1°
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano
Elaboração pela SMA/PMI do
Pré Projeto de Lei.
Regulamentação do Pré
Projeto de Lei pela Câmara
Municipal.
Ações de divulgação à
população do conteúdo da Lei
Municipal aprovada.
Intensificação das ações de
educação ambiental e
mobilização social, referentes
à temática resíduos sólidos e
ao conteúdo exposto na Lei
Municipal.
Período de adaptação e
adequação à Lei Municipal

Obrigatoriedade de adequação
ao disposto na Lei Municipal
Aplicação das sanções
previstas, com relação ao
descumprimento da Lei
Municipal.
 Conteúdo proposto para a Lei Municipal
o Princípios, Objetivos e Diretrizes da Lei Municipal;
o Definições básicas utilizadas;
o Público alvo da Lei Municipal;
o Responsabilidades;
o Disciplinamento da instalação de estabelecimentos;
o Disciplinamento da operação de estabelecimentos;
o Gestão e Fiscalização;
o Penalidades
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Estratégia 09- PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS
MEMBROS DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS EXISTENTES
Tendo em vista os princípios e objetivos estabelecidos na Política Nacional de
Resíduos Sólidos, em especial a introdução do conceito de Responsabilidade Compartilhada
entre todos os agentes envolvidos desde a geração à disposição final de resíduos, faz-se
necessária a inclusão, bem como capacitação de catadores de materiais recicláveis.
Para tanto, considerando a existência de oportunidades de inclusão social e geração
de trabalho e renda promovidos por todo o ciclo dos resíduos, torna-se necessário
potencializar as estruturas das cooperativas e associações já existentes, além de fomentar a
formalidade de profissionais autônomos, pela criação de novas estruturas.
Sendo assim, a presente estratégia visa os seguintes objetivos gerais:
 Difusão do hábito da separação de resíduos recicláveis pela população;
 Ampliação e melhoria da coleta, triagem, beneficiamento, valorização e
comercialização de resíduos potencialmente recicláveis;
 Redução dos volumes destinados a aterro sanitário ou aqueles inadequadamente
descartados em vias públicas;
 Oferecer aos geradores opção adequada para o gerenciamento de resíduos sólidos;
 Oferecer aos recicladores matérias primas adequadamente processadas;
 Firmar parcerias entre a Prefeitura, associações e organizações não governamentais
visando à promoção de programas de geração de trabalho e renda, inclusão social e melhoria
da qualidade de vida dos catadores participantes.
Objetivos específicos para os catadores de materiais recicláveis do Município de
Itapevi:
 Aumento da qualidade de vida e cidadania;
 Fomento de capacidade técnica e empreendedora, por meio da promoção de cursos
de capacitação;
 Proporcionar visão de sustentabilidade;
 Apoio financeiro e estrutural para as cooperativas já existentes, e incentivo à
criação de novas estruturas, por meio de parcerias entre a Prefeitura, associações e
organizações não governamentais;
 Conversão das associações já existentes em cooperativas;
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 Proporcionar acompanhamento técnico especializado.

A. Execução: Prefeitura do Município de Itapevi em parceria com associações e
organizações não governamentais.

B. Ações Propostas: Tendo em vista a responsabilidade de cada um dos agentes
envolvidos no processo de capacitação e melhoria das condições das cooperativas,
associações e catadores autônomos, são apresentadas no Quadro 33 as respectivas ações
propostas.
Quadro 33: Ações Propostas para Capacitação de Cooperativas, Associações e Catadores
Autônomos.
RESPONSÁVEL
AÇÕES
Prefeitura Parceiros Cooperativas
Providenciar recursos financeiros para capacitação
técnica e empreendedora para catadores
Acompanhamento técnico especializado para
associações/ cooperativas
Providenciar recursos financeiros para estruturação
das cooperativas existentes e em formação
Divulgação do programa de capacitação
Ampliar a coleta seletiva municipal e direcionar os
resíduos às Cooperativas
Ampliar programas de educação ambiental
Criação de novas cooperativas (inclusive conversão
das associações existentes)
Triagem e comercialização dos materiais
recicláveis

C. Metas: Com base nas propostas supramencionadas, são propostas as seguintes
metas para o período de 20 anos (Quadro 34).
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Quadro 34: Ações Propostas Relacionadas à Inclusão de Catadores de Materiais Recicláveis
PERÍODO
Curto Prazo
AÇÕES
Médio
Longo
1°
2º
3º
4º
prazo
Prazo
Ano Ano Ano Ano
Firmar parcerias
Acompanhamento técnico especializado
Divulgação do programa de capacitação
Ampliar a coleta seletiva municipal e
direcionar os resíduos às Cooperativas

Ampliar programas de educação
ambiental

Estratégia 10- CRIAÇÃO DO “BAIRRO ECOLÓGICO”
O projeto “Bairro Ecológico”, que consiste num conjunto de ações em defesa do meio
ambiente, tem como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida dos moradores, com
as ações que fomentem programas diretamente correlacionados com os resíduos sólidos
gerados, com foco principal na região a ser implantado, tais como: coleta seletiva de
materiais recicláveis, coleta de óleo de cozinha e além da complementação da rede de esgoto
no bairro.
Aproveitando a atual realização das Obras de Micro e Macrodrenagem de Rios,
Córregos e Reservatórios de Contenção para Amortecimento de Cheias – Programa de
Aceleração de Crescimento - PAC II, a Prefeitura Municipal de Itapevi, busca
incessantemente parcerias para implantação de Programas que viabilizem o publico alvo no
sentido de educar ambientalmente os hábitos da população em questão, demonstrando assim,
a importância da preservação ambiental, com foco especial na questão dos resíduos sólidos
urbanos gerados.
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A. Execução: A gestão do projeto piloto ficará sob responsabilidade da SMA/PMI,
onde a mesma irá buscar parcerias para que o primeiro modelo de Bairro Ecológico no
Município seja executado, de maneira a delimitar as ações a serem realizadas por cada
parceiro.
B. Publico Alvo: A população diretamente beneficiada será a que abrange o primeiro
trecho da canalização do Ribeirão Barueri Mirim, localizando-se entre os bairros Jardim
Vitápolis, Chácara Vitápolis e Jardim Dona Elvira.

C. Ações Propostas:
 “Se liga na Rede”: inclusão dos bairros no programa visando à ligação dos
domicílios à rede pública de esgoto.
 “Coleta de óleo de cozinha e Coleta Seletiva de Materiais Reciclados”: a coleta
será realizada porta a porta nos bairros em questão por meio dos catadores das associações
locais.

D. Parcerias: As parcerias serão efetivadas entre a Prefeitura, órgãos públicos,
consultoria e assessoria técnica socioambiental, ONGs e associações;
 Abrangência: As ações descritas acima, a priori, terão como principal foco
atendimento aos bairros em questão, devido à necessidade de ampliação da coleta realizada
pelas associações locais e visando à conscientização socioambiental da população local com
relação ao descarte irregular de resíduos sólidos e preservação dos recursos hídricos locais.
Destaca-se, que a coleta em nível municipal será realizada através de outros
programas já mencionados neste contexto.
E. Metas: Conforme as propostas descritas, são sugeridas as seguintes metas para o
período de 20 anos, tendo em vista que, a implantação da estrutura do Bairro Ecológico será
efetivada a princípio em curto prazo. Os programas continuarão no decorrer do médio e
longo prazo, de acordo com o Quadro 35 :
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Quadro 35: Ações Proposta Durante 20 Anos.
CURTO
AÇÕES
PRAZO
“Se liga na Rede”

MÉDIO PRAZO

LONGO
PRAZO

Coleta de Óleo de Cozinha
Coleta Seletiva de Materiais
Reciclados

F. Divulgação: Haverá campanhas de divulgação local quanto às ações propostas
mediante jornais, folhetos explicativos e faixas. Para a confecção dos materiais de
divulgação, serão realizadas parcerias com as empresas privadas que contribuírem com o
Projeto Bairro Ecológico.

Estratégia 11- CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE
DISCIPLINA O DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- RSU.
Diante da necessidade de sanar a disposição inadequada e irregular de resíduos
sólidos urbanos, que como já exposto neste PGIRS Itapevi, apresenta-se como o principal
problema relatado por munícipes, faz-se urgente a existência de Lei Municipal que discipline
as ações de destinação final ambientalmente adequada.
Neste sentido, são propostas metas para a criação e regulamentação da supracitada
Lei. Salienta-se que todo o tramite entre criação e colocação em prática deverá ser realizado
em curto prazo, ou seja, dentro de quatro anos, conforme segue (Quadro 36):
Quadro 36: Ações Propostas para Curto Prazo Relacionadas à Lei Municipal que Disciplina
o Descarte de RSU
PERÍODO
AÇÕES
1° Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano
Elaboração pela SMA/PMI do Pré Projeto de Lei.
Regulamentação do Pré Projeto de Lei pela
Câmara Municipal.
Ações de divulgação à população do conteúdo da
Lei Municipal aprovada.

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Itapevi-SP (PGIRS)

Página 245

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Quadro 36: Ações Propostas para Curto Prazo Relacionadas à Lei Municipal que Disciplina
o Descarte de RSU
PERÍODO
AÇÕES
1° Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano
Intensificação das ações de educação ambiental e
mobilização social, referentes à temática resíduos
sólidos e ao conteúdo exposto na Lei Municipal.
Aplicação das sanções previstas, com relação ao
descumprimento da Lei Municipal.
Durante os períodos referentes ao Médio e Longo Prazo, haverá a continuidade das
ações de divulgação do conteúdo da Lei Municipal à população, intensificação das ações de
educação ambiental e mobilização social, bem como aumento gradual do rigor quanto à
aplicação das sanções a infratores.
 Conteúdo proposto para a Lei Municipal
o Princípios, Objetivos e Diretrizes da Lei Municipal;
o Definições básicas utilizadas;
o Deveres do Órgão Público Municipal quanto à gestão de RSU;
o Deveres da população quanto ao manejo de RSU;
o Direitos da população com relação à disponibilidade de serviços de coleta,
destinação e disposição final RSU;
o Responsabilidades;
o Gestão de pequenos volumes gerados;
o Gestão de grandes volumes gerados;
o Disciplinamento de geradores;
o Disciplinamento de transportadores;
o Gestão e Fiscalização;
o Penalidades
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Estratégia 12- CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE
DISCIPLINA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS- PGRS
De acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS) estão sujeitos à elaboração
de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos- PGRS:
 Geradores de resíduos sólidos dos serviços públicos de saneamento básico;
 Geradores de resíduos sólidos industriais;
 Geradores de resíduos sólidos de serviços de saúde;
 Geradores de resíduos sólidos de mineração;
 Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço que:
o Gerem resíduos perigosos;
o Gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo
poder público municipal;
 As empresas de construção civil;
 Os responsáveis pelos terminais e outras instalações que gerem resíduos dos
serviços de transporte;
 Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris
Desta forma, a partir de tais determinações e considerando os tipos de resíduos
gerados no Município de Itapevi, faz-se necessária a criação de Lei Municipal que norteie a
elaboração destes PGRS.
Ressalta-se ser de extrema importância a regulamentação e colocação em prática
desta Lei Municipal em curto prazo, conforme indicado na Quadro 37.
Quadro 37: Ações Propostas para Curto Prazo Relacionadas à Lei Municipal que Disciplina
a Elaboração de PGRS
PERÍODO
AÇÕES
1° Ano 2º Ano 3º Ano
4º Ano
Elaboração pela SMA/PMI do Pré Projeto de Lei.
Regulamentação do Pré Projeto de Lei pela
Câmara Municipal.
Ações de divulgação do conteúdo da Lei
Municipal aprovada, ao público alvo.
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Quadro 37: Ações Propostas para Curto Prazo Relacionadas à Lei Municipal que Disciplina
a Elaboração de PGRS
PERÍODO
AÇÕES
1° Ano 2º Ano 3º Ano
4º Ano
Aplicação das sanções previstas, com relação ao
descumprimento da Lei Municipal.
 Conteúdo proposto para a Lei Municipal
o Princípios, Objetivos e Diretrizes da Lei Municipal;
o Definições básicas utilizadas;
o Público alvo da Lei Municipal;
o Conteúdo mínimo exigido para os PGRS;
I - Descrição do empreendimento ou atividade;
II -Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a
origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos
ambientais a eles relacionados;
III- Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de
resíduos sólidos;
IV- Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do
gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;
V - Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros
geradores;
VI - Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de
gerenciamento incorreto ou acidentes;
VII - Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de
resíduos sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama, à reutilização e reciclagem;
VIII - Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos;
IX - Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos
resíduos sólidos;
X - Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de
vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do
Sisnama.
o Formas e Prazos para apresentação dos PGRS à SMA/PMI;
o Penalidades.
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Estratégia 13- MUDANÇA DO LOCAL DA SEDE DA CMR ITAPEVI
A sede da CMR Itapevi encontra-se atualmente na Avenida Leda Pantalena, nº 650Jardim Portela. Porém, verifica-se que o local em questão não se apresenta adequado às
atividades, em virtude do espaço insuficiente para a demanda esperada para os próximos
anos.
Neste sentido, há a proposta de mudança do local da sede, para área próxima a um dos
ECOPONTOS planejados para o Município, ação que facilitaria a coleta dos resíduos
encaminhados a estes, bem como reduziria os custos com transporte.
Para tanto, prevê-se que a nova sede passaria a funcionar em médio prazo, ou seja,
entre 4 e 8 anos, tendo em vista o período para instalação de ECOPONTOS e a aquisição de
área adequada para alocação da CMR.
A seguir (Figura 92) apresenta-se esquema de galpão de triagem proposto pelo
Ministério do Meio Ambiente, na qual a nova sede da CMR Itapevi será baseada.

Figura 92: Esquema de galpão de triagem proposto.
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2012) (modificado)
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Para a construção e regularização ambiental da nova sede da CMR Itapevi deverão ser
observados os seguintes aspectos, listados a seguir.
 Verificar a compatibilidade do local de instalação com a lei de uso e ocupação do
solo do Município;
 Prever medidas de proteção quanto à geração de ruídos e odores, considerando as
atividades desenvolvidas e as características da vizinhança;
 Adotar medidas de prevenção e controle de vetores, de forma a evitar proliferação
de vetores, em conformidade com as medidas definidas pela Vigilância Sanitária.
 Verificar com o Corpo de Bombeiros as exigências quanto à prevenção e controle
de incêndios.

Estratégia 14- INSTALAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE RCD EM ÁREA
MUNICIPAL
Conforme abordado nas etapas de Diagnóstico Geral e Prognóstico, observa-se que
os resíduos resultantes de obras de construção civil e demolição (RCD) representam 37,08%
do total de resíduos gerados no Município (Figura 64- Capitulo III do Diagnóstico Geral)
(comp. Grav.).
Salienta-se, porém, que parcela significativa deste total ainda é disposta
irregularmente em vias públicas por parte dos geradores, em especial, aqueles cujas
quantidades geradas são tão baixas que não os estimulam a custear a destinação correta por
meio de empresas especializadas.
Por outro lado, dos resíduos encaminhados às empresas de aluguel de caçambas,
apenas 19% recebe tratamento prévio (reciclagem) antes de seu descarte final em aterros
específicos (Figura 47- item V.II. 3.3).
Outra questão de destaque está relacionada às projeções para geração de RCD
estimadas para o período considerado neste PGIRS Itapevi (20 anos), que conforme
visualizado na Tabela 61 e Figura 72 (Prognóstico) possuirá crescimento exponencial.
Tais cenários levam à conclusão de que gradativamente serão demandadas novas
áreas para aterramento e haverá aumento de depósitos irregulares, caso novas tecnologias
para reciclagem destes resíduos não sejam adotadas no Município.
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Neste sentido, é proposta a instalação de Usina de Reciclagem de RCD Classe A, ou
seja, resíduos que após beneficiamento poderão ser empregados como agregados, para a
aplicação em obras de edificação, infraestrutura de aterros sanitários ou outras obras de
engenharia. Conforme apresentado na Figura 46 (item V.II. 3.1) tais resíduos correspondem
a 91,48% do total de RCD gerados em Itapevi.
Dentre os resíduos Classe A, de acordo com a NBR 15.114/2004, estão os
provenientes de:
 Construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de
infraestrutura, inclusive solos de terraplanagem;
 Construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento), argamassa e concreto;
 Processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meios-fios) produzidas nos canteiros de obras.
Os principais usos para os agregados resultantes do processo de reciclagem são
listados a seguir:
 Uso para pavimentação, sub-base e base de rodovias;
 Fabricação de concreto não-estrutural;
 Uso como agregado miúdo para revestimento;
 Agregados para a construção de meios-fios, bocas-de-lobo, sarjetas;
 Fabricação de blocos para muros e alvenaria de casas populares;
 Fabricação de bloquetes intertravados para pavimentação;
 Fabricação de guias, sarjetas, canaletas, briquetes para calçada;
 Fabricação de vasos, mesas e bancos de praça;
 Uso na correção de estradas não-pavimentadas;
 Uso em enchimento para drenagem.

Com base nas informações explicitadas acima, pode-se gerar o fluxograma geral de
gestão de RCD, esperado para o Município de Itapevi (Figura 93).
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PEQUENO GERADOR DE RCD
(Até 1m3 de resíduo)

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS DE ALUGUEL DE
CAÇAMBA

ECOPONTO

Usina de RCD

MATERIAIS
RECICLADOS

GRANDE GERADOR DE RCD
(Acima de 1m3 de resíduo)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA DESTINAÇÃO FINAL
REJEITOS
DISPOSIÇÃO FINAL

REUSO EM OBRAS MUNICIPAIS

Figura 93: Gestão de RCD proposta para o Município de Itapevi.

A. Execução: Parceria Público-Privada.
B. Condições de Implantação: A fim de assegurar a instalação adequada, são
consideradas as características gerais do Município, assim como o levantamento de dados
quanto a geração diária de RCD. Os critérios estabelecidos na NBR 15.114/2004 também
devem ser verificados, conforme segue:


Avaliação de impacto ambiental, bem como formas de prevenção/

minimização;


Áreas de influência direta e indireta do empreendimento;



Aceitação da instalação por parte da população a ser afetada;



Concordância com a legislação de uso e ocupação do solo e ambiental;



Avaliação dos meios físico, biótico e sócio econômicos das áreas de



Previsão de sistemas de isolamento e sinalização da área da Usina;

influência;
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Previsão de acessos que permitam tráfego sob quaisquer condições



Sistema de iluminação e energia;



Execução de dispositivos de proteção das águas superficiais, incluindo

climáticas;

sistema de drenagem de águas de escoamento superficial, que seja capaz de suportar chuva
com período de recorrência de cinco anos;


Execução de dispositivos para minimização de ruídos/ vibrações;



Execução de dispositivos para minimização de geração e dispersão de

materiais particulados;


Execução da regularização topográfica da área;



Especificação de local para armazenamento temporário de resíduos não

recicláveis, oriundos do processo de triagem prévia;


Cobertura da área de armazenamento temporário de resíduos Classe D

(perigosos).

C. Condições Gerais para o Projeto: O projeto da Usina deve ser constituído de
memorial descritivo e projeto básico a fim de possibilitar o procedimento de licenciamento
ambiental (licenças prévia, de instalação e de operação) pelo órgão competente, no caso a
CETESB. Para tanto, são necessários os seguintes itens, indicados pela NBR 15.114/2004:


Memorial Descritivo:
o Informações sobre o local de implantação da Usina, para avaliação da
adequabilidade da atividade quanto à topografia, acessos, vizinhança, entre
outros;
o Descrição da implantação e operação;
o Equipamentos utilizados e suas respectivas capacidades;
o Equipamentos de segurança;
o Plano de Operação;
o Plano de Inspeção e Manutenção.



Projeto Básico: Conter em escala adequada, indicação das dimensões gerais

com localização e identificação de:
o Confrontantes;
o Dispositivos de drenagem superficial;
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o Acessos;
o Local de recebimento e triagem;
o Local de armazenamento temporário de resíduos não recicláveis;
o Local de processamento de resíduos e seus equipamentos;
o Local de armazenamento dos produtos gerados;
o Plano de encerramento da área
D. Condições de Operação: Em atendimento à NBR 15.114/2004:
 Somente poderão ser aceitos na Usina resíduos Classe A e que sejam
conhecidas sua procedência e composição;
 Execução de triagem prévia antes do processo de reciclagem;
 Prever encaminhamento de resíduos B,C e D à destinação adequada;
 Prever mecanismos de controle de poluição ambiental, tais como, controle de
vibrações, ruídos e poluentes atmosféricos;
 Prever realização de treinamento adequado aos funcionários;
 Utilização obrigatória de EPIs por todos os funcionários e instalação de
equipamentos de segurança/ emergências;
 Elaboração de Plano de Inspeção e Manutenção da Usina, para identificação
de situações críticas e correção de problemas;
 Prever procedimentos para Controle e Registro da Operação- elaboração de
Plano de Operação e exigência de Controle de Transporte de Resíduos (CTR), para controle
do material recebido.

E. Estrutura Proposta para Itapevi: A seguir, apresenta-se esquematizada a
estrutura geral de funcionamento da Usina sugerida para o Município de Itapevi (Figura 94).
Salienta-se, entretanto, que o layout final poderá passar por alterações quando da elaboração
do projeto para instalação da Usina de RCD.
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Recepção e Armazenamento
Remoção de resíduos Classes B, C e D
Separação e triagem dos resíduos Classe A
Armazenamento em separado
Peneiramento Primário

Remoção de partículas menores que 10 mm

Britagem Primária

Separação Magnética

Remoção de material metálico
remanescente

Peneiramento Secundário

Retirada de contaminantes restantes

Remoção de material leve remanescente

Britagem Secundária

Lavagem/ peneiramento

Remoção de contaminantes remanescentes

Peneiramento final em diversas frações de acordo com a utilização prevista
Figura 94: Fluxograma de funcionamento proposto para Usina de RCD Itapevi.
Fonte: Hansen (1992) (modificado).

F. Equipamentos: A relação sugerida a seguir (Quadro 38) apresenta equipamentos
normalmente utilizados em usinas de reciclagem de RCD, tendo em vista cada uma das
etapas do processo, detalhadas na Figura 94, bem como as respectivas funções. A partir da
elaboração do projeto, poderão ocorrer alterações ou adição de maquinários.
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Quadro 38: Equipamentos Propostos para o Funcionamento da Usina de RCD Itapevi
EQUIPAMENTOS

FUNÇÃO
Utilizada no processo inicial de recepção/

Pá carregadeira ou retroescavadeira

espalhamento dos materiais e posterior
armazenamento (pré- reciclagem).
Alimentação de britadores primários,

Alimentador

retomada de materiais sob silos e pilhas,

(calha vibratória ou alimentador vibratório)

alimentação com dosagem de rebritadores,
entre outros.

Correias transportadoras

Elementos de ligação e transporte.

Britador (Mandibular, Martelo, Cone

Fragmentação dos resíduos. São escolhidos

Giratório); Moinho Martelo; e/ou

em função da dureza e abrasividade do

Rebritador Giratório

material, bem como produtividade e custos.
Utilizadas para separação granulométrica do

Peneiras Vibratórias Inclinadas

material, de acordo com a utilização
pretendida.
Separação de materiais metálicos por meio de

Extratores de Metais Ferrosos

eletroímãs, para posterior destinação para
reciclagem.
Remoção de partículas muito finas e
indesejáveis. Também empregado na

Lavadores

classificação de materiais finos, cujo
peneiramento não é possível sem emprego de
lavagem.

G. Área: De acordo com informações obtidas na literatura, a cada 416 t/dia de RCD
Classe A gerados, são necessários 9.000 m2 de área. Desta forma, levando em consideração a
geração atual de resíduos Classe A em Itapevi (item V.2.3.1 deste PGIRS), correspondente a
91,48% do total gerado, ou seja, 3.960,2 t/mês ou 132 t/dia, tendo em vista um período de
funcionamento de 20 anos para a Usina de reciclagem de RCD (até 2033), e a geração
estimada até o término deste período (Tabela 61- Prognóstico), que seria de 32.340 t/mês ou
1.078 t/dia considerando-se o mesmo percentual de Classe A, têm-se que:
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416 t/dia------------------- 9.000 m2
1.078 t/dia--------------------

23.323 m2 de área mínima necessária para a Usina

Ressalta-se ainda que o local de implantação da Usina deve ser situado o mais
próximo possível das fontes geradoras e distante de áreas residenciais e centrais do
Município, para não sobrecarregar o tráfego.

H. Abrangência: Visando viabilizar a implantação e operação da Usina,
principalmente do ponto de vista econômico e de eficiência dos equipamentos, considera-se
que serão recebidos resíduos provenientes de:
 ECOPONTOS;
 Limpeza corretiva realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços;
 Empresas prestadoras de serviços de aluguel de caçambas e remoção de RCD.
No caso das empresas de caçamba, serão cobradas tarifas para recebimento e
reciclagem de seus resíduos, mas que viabilize e incentive a destinação para a Usina de
reciclagem de RCD, em detrimento de outras usinas/ formas de tratamento em outros
municípios.

I.

Metas: As atividades de implantação e operação da Usina são previstas conforme

o cronograma exposto a seguir (Quadro 39):
Quadro 39: Metas para Estruturação da Usina de RCD Itapevi
PERÍODO
Curto Prazo
AÇÕES
Médio prazo
1°
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano

Longo Prazo

Elaboração de Memorial
Descritivo
Elaboração de Projeto Básico
Processo de Licenciamento
Ambiental
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Quadro 39: Metas para Estruturação da Usina de RCD Itapevi
PERÍODO
Curto Prazo
AÇÕES
Médio prazo
1°
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano

Longo Prazo

Início da Operação

J.

Equipes: De acordo com dados de usinas de reciclagem de RCD já instaladas no

Estado de São Paulo, são previstos os números de funcionários descritos na Tabela 86,
considerando início da operação durante o Médio Prazo e funcionamento em período de 20
anos.
Tabela 86: Determinação do Total de Funcionários Necessários Durante 20 Anos.
PERÍODO

TOTAL

Curto Prazo

05

Médio Prazo

05

Longo Prazo

10

Estratégia 15- AUMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA A COLETA DE
RESÍDUOS VOLUMOSOS (OPERAÇÃO CATA BAGULHO).
A. Execução: O programa da Operação Cata Bagulho continuará sendo realizado
pela SMA com o apoio operacional da Empresa Concessionária dos Serviços de Limpeza do
Município.
B. Abrangência: Conforme mencionado no Diagnóstico Geral – Item V.II. 4 , a
coleta dos resíduos volumosos é realizada em toda extensão do Município, porém, a
eficiência da coleta ainda pode ser ampliada, tendo em vista que, há apenas um veiculo
utilitário para atender a toda população.

C. Equipes/Frota: É imprescindível a ampliação da frota bem como do número de
funcionários ao longo do período de 20 anos. Sendo assim, são proposta as seguintes metas
(Tabela 87):
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Tabela 87: Determinação do Total de Funcionários Necessários Durante 20 Anos.
Nº DE
PERÍODO
COLETORES MOTORISTAS
TOTAL
CAMINHÕES
Atual
03
01
01
04
Curto Prazo
06
02
02
08
Médio Prazo
06
02
02
08
Longo Prazo
09
03
03
12
D.

Divulgação: Por meio de jornais locais, folhetos explicativos e faixas.

E.

Organização de dados: A SMA manterá os procedimentos eletrônicos de

organização quanto aos dados das quantidades coletadas/destinadas à sede da Operação Cata
Bagulho.

Estratégia 16- AMPLIAÇÃO DA SEDE DA OPERAÇÃO CATA BAGULHO EM
ÁREA NO JARDIM SANTA RITA.
A. Execução: SMA/PMI. Atualmente a sede estabelecida para atender a coleta dos
resíduos volumosos do Município encontra-se localizada na Rodovia Engenheiro Renê
Benedito da Silva, nº 1624 – Jardim Santa Rita. O local possui apoio operacional de 01
coletor da Empresa Concessionária que organiza os materiais recolhidos dos logradouros do
Município.
Salienta-se que após a ampliação, a própria população poderá realizar a entrega
diretamente de seus resíduos volumosos à sede da Operação Cata Bagulho.
B. Abrangência: A sede ampliada continuará atendendo a todo o Município, tanto
resíduos volumosos coletados por meio do veículo da Operação Cata Bagulho, como
entregues diretamente pelos munícipes.
Destaca-se, porém, que o local em questão também sediará o 1º ECOPONTO a ser
implantado, para recebimento de resíduos recicláveis, conforme detalhado na Estratégia 02.

C. Área: A sede da Operação Cata Bagulho será ampliada até o final do 1º ano do
curto prazo, e possuirá uma área equivalente a 3.750 m2, com intuito de suprir as
necessidades da quantidade coletada dos resíduos que serão armazenados.

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Itapevi-SP (PGIRS)

Página 259

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
D. Equipe Local: Conforme haja o aumento das equipes/frota mencionada
anteriormente (Estratégia 15), haverá concomitantemente o aumento do número de
funcionários alocados no ECOPONTO, conforme metas estipuladas a seguir (Tabela 88):
Tabela 88: Determinação do Total de Funcionários Necessários Durante 20 Anos.
COLETORES
COLETORES
PERÍODO
MOTORISTAS
TOTAL
INTERNOS
EXTERNOS
Atual
02
01
01
03
Curto Prazo
04
02
02
06
Médio Prazo
04
02
02
06
Longo Prazo
06
03
03
08
E. Divulgação: Após a ampliação da sede, haverá campanhas de divulgação quanto
à possibilidade de encaminhamento direto de resíduos volumosos pela população, além de
reforçar e difundir o cronograma já em prática da coleta por bairros da Operação Cata
Bagulho, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente (SMA/PMI).
Tais ações ocorrerão por meio de jornais locais, folhetos explicativos, faixas e carros
de som.

Estratégia 17- REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE COMPOSTAGEM DE
RESÍDUOS DE VERDES
Compostagem é o processo de transformação de matéria orgânica, como estrume,
folhas, papel e restos de comida, em material denominado composto orgânico, e que pode ser
utilizado como adubo (composto orgânico). Este adubo gerado pode ser usado na agricultura
ou em jardins e plantas. É um processo biológico realizado através do uso dos próprios
microrganismos presentes nos resíduos, em condições ideais de temperatura, aeração e
umidade.
Visando o reaproveitamento de resíduos verdes gerados no Município de Itapevi,
propõe-se a execução do processo de compostagem dos mesmos, com posterior
reaproveitamento como complemento na adubação de plantios executados pela Prefeitura.
Ressalta-se que atualmente a equipe do Viveiro Municipal de Itapevi já realiza a
compostagem de resíduos oriundos de corte e poda de árvores com até 05 polegadas de DAP.
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A trituração dos galhos é feita na Secretaria de Obras e Serviços, sendo o processo de
compostagem e armazenamento do composto gerado na sede do Viveiro.
Todo material proveniente da compostagem é utilizado nas mudas de árvores e na
arborização urbana e manutenção de praças, tendo em vista que se apresenta como boa fonte
de nutrientes para as espécies vegetativas e possui, dentre outras propriedades, a
possibilidade de ser empregado como condicionante de solos.
A. Execução: Inicialmente a compostagem continuaria com as características atuais,
ou seja, sendo realizada pela equipe do Viveiro Municipal de Itapevi. A partir do longo
prazo, pretende-se instalar uma Usina de Compostagem que abrangeria também os resíduos
de capina gerados no Município. Prevê-se que a execução e operação de tal empreendimento
ocorram por meio de Parceria Público Privada - PPP.

B. Abrangência: A partir de 2014 pretende-se realizar a compostagem dos resíduos
verdes com DAP inferior a 05 polegadas e que atualmente é realizada no Viveiro Municipal
de Itapevi, em área do 1º ECOPONTO a ser instalado, ou seja, na região central do
Município - Jd. Santa Rita (conforme detalhado na Estratégia 16). A previsão é destinar área
de 100 m2 do total de 3.750 m2 para a compostagem de resíduos verdes.
Tais atividades são previstas para se estabelecerem nos próximos 8 anos, ou seja, de
curto ao final do médio prazo.
Já com relação ao longo prazo, conforme já mencionado, pretende-se realizar a
instalação de uma Usina de Compostagem em local a ser definido, na qual se deseja utilizar
98% dos resíduos verdes produzidos no Município de Itapevi (Figura 56- Diagnóstico
Geral), incluindo ao montante já compostado (podas de galhos com DAP inferior a 05
polegadas), os resíduos provenientes da capinagem.

C. Geração de Resíduos Verdes que Serão Usados na Compostagem: De acordo
como a Figura 56 – Diagnóstico Geral, a destinação de Resíduos Verdes gerados se
classifica como: 95% de resíduos de capina, 3% de resíduos de poda/corte trituráveis e 2% de
resíduos de poda/corte in natura (acima de 05’’). Portanto, nos períodos atual, curto e médio
prazo a porcentagem de resíduos compostáveis é de 3% e a partir da implantação da Usina de
Compostagem (longo prazo) será de 98% do total gerado (Tabela 89).
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Tabela 89: Destinação Prevista Para Resíduos Verdes Gerados em Itapevi.
GERAÇÃO ESTIMADA
ANO

DE RESÍDUOS VERDES

PERÍODO

(t/ano)

GERAÇÃO DE
RESÍDUOS
COMPOSTAVEIS

LOCAL

(t/ano)

2013

Atual

1.423,4

42,7

Viveiro

2017

Curto prazo

1.435,8

43

ECOPONTO

2021

Médio prazo

1.448,2

43,45

ECOPONTO

2025

Longo prazo

1.460,8

1.431,58

Usina

2029

Longo prazo

1.473,5

1.444,03

Usina

2033

Longo prazo

1.486,3

1.456,57

Usina

D. Equipe Local: Para a compostagem no ECOPONTO, será necessário apenas um
funcionário da equipe do Viveiro Municipal que deverá fazer a aeração do composto, ou seja,
revolve-lo para que o processo de compostagem consiga ocorrer mais rapidamente.
Para a Usina de Compostagem, prevê-se que será necessário o quadro de
funcionários, conforme proposta na Tabela 90:
Tabela 90: Quadro de Funcionários Proposto para o Funcionamento da Usina de
Compostagem de Resíduos Verdes.
CARGO
Nº MÍNIMO DE FUNCIONÁRIOS
Administrador

01

Técnico

01

Ajudante geral

02

Operador de carregadeira de pá

01

Ensacador

01

Vigia

01

E. Equipamentos: Para a compostagem no ECOPONTO, prevê-se que instalação
dos equipamentos previstos no Quadro 20- Estratégia 02.
Para a Usina de Compostagem, propõe-se a instalação utilizando-se a estrutura
mínima proposta na Tabela 91.
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Tabela 91: Lista de Equipamentos Essenciais para Usina de Compostagem
EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE MÍNIMA NECESSÁRIA

Moega

01

Peneira vibratória com malha

02

Balança (Rodoviária)

01

Ensacadeira com costura e balança

01

Esteira sem eletroímã

01

Pá carregadeira

01

Caminhão para 8 t

01

F. Metas: Durante o horizonte deste PGIRS Itapevi, ou seja, 20 anos, pretende-se a
seguinte estrutura (Quadro 40).
Quadro 40: Metas para Estruturação da Usina de Compostagem de Itapevi.
PERÍODO
Curto Prazo
Local da compostagem
Médio prazo
1°
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano

Longo Prazo

Instalação do ECOPONTO
Operação do ECOPONTO
Processo de Licenciamento
Ambiental da Usina de
Compostagem
Início da Operação da Usina

Estratégia 18- PROGRAMA DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE
PROVENIENTES DE PEQUENOS GERADORES, POR POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.
A. Execução: O projeto será implantado nas unidades de saúde municipais, nas quais
a própria população realizaria a entrega voluntária de seus resíduos, ou seja, materiais
cortantes e pontiagudos; cartelas de comprimido, frascos plásticos, tubos de cremes e
pomadas, medicamentos vencidos, entre outros.
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A empresa Concessionária responsável pela coleta e destinação/ disposição final
adequada de resíduos dos serviços de saúde (RSS) municipais, também ficará encarregada
pela retirada de tais resíduos nas unidades de saúde.
B. Abrangência: Ao longo de 20 anos serão instaladas estações coletoras, conforme
modelo representado na Figura 95, em cada uma das unidades básicas de saúde municipal,
que atualmente correspondem a um total de 17 (Quadro 41).

DESCARTE CORRETO DE
MEDICAMENTOS VENCIDOS OU SEM USO

DESCARTE AQUI

DESCARTE AQUI

-Cartelas de

-Materiais cortantes

comprimido
-Frascos plásticos

- Materiais pontiagudos

-Tubos de cremes e
Pomadas
-Medicamentos

Figura 95: Modelo de estação coletora
vencidosde resíduos de saúde de pequenos geradores.

Quadro 41: Estabelecimentos de Saúde Municipais
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE
ENDEREÇO
Rua José Michelotti, 300 - Cidade Saúde
Pronto Socorro Municipal de Itapevi
P.S. e Ambulatório Engenheiro Cardoso

P.S. e Ambulatório Amador Bueno

Rua Pe. Giovanni Cornaro, nº 277 – Vl. Dr.
Cardoso
Rua Bambina Amirabile Chaluppe nº 200 –
Amador Bueno

Centro de Reabilitação COHAB

Av. Pedro Paulino nº 1.180 – COHAB

UBS III COHAB

Rua Sebastião Mamede nº 205 – COHAB

UBS III Santa Rita

Rua Portuguesa nº 15 – Vila Sta. Rita

UBS III Santa Rita II

Rua Alcides Cotrin s/n – Jd. Santa Rita

UBS II Alto da Colina

Rua Luiz Belli nº 781

UBS IV – Jd. Rainha

Av. Nove de julho nº 39 – Jd. Rainha

USF Ambuitá

Rua Emílio Lehmarin nº 71 - Ambuitá
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Quadro 41: Estabelecimentos de Saúde Municipais
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE
USF Pq. Suburbano

ENDEREÇO
Rua dos Catarinenses, nº 243

USF Jd. Vitápolis

Rua Nelson Ferreira da costa, 853

USF Vila Gióia

Rua Silvio Nogueira,86

USF Jd. Rosimeire

Rua Serra da Voturama, 75

USF Jd. Briquet

Rua: Nelson Ezequiel de Farias, 510

USF Chácara Sta. Cecília

Estrada Velha nº 155

Farmácia Popular do Brasil

Av. Presidente Vargas, 270 - Vila Nova Itapevi

Ressalta-se, porém, que a quantidade destes estabelecimentos não se manterá
inalterada durante o período proposto, e que desta forma, serão necessários incrementos
extras ano a ano.
Desta forma, são propostas as seguintes metas para o período de 20 anos:
 Curto Prazo: total: 24%
 Médio Prazo: incremento de 24% nos serviços total: 48%
 Longo Prazo: incremento de 52% nos serviços total: 100%

A Tabela 92 apresenta números de estabelecimentos que receberão as estações
coletoras em cada período.
Tabela 92: Alocação de Estações Coletoras em Cada um dos Estabelecimentos de Saúde por
Período
QUANTIDADE DE
ESTABELECIMENTOS
ATENDIDOS

PERÍODO
Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

04

04

09

TOTAL
17

C. Equipes/Frequência: Deverá ser disponibilizada pela concessionária, equipe
composta por 02 coletores e 01 motorista (Tabela 93).
Tais números se manterão iguais durante todo o período considerado, modificando, se
necessária, a frequência de coleta, considerando que atualmente a mesma ocorre 3 vezes por
semana, em dias alternados.
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Tabela 93: Determinação do Total de Funcionários Necessários Durante 20 Anos.
Nº DE
PERÍODO
COLETORES MOTORISTAS
TOTAL
CAMINHÕES
Atual
Curto Prazo
02
01
01
03
Médio Prazo
Longo Prazo
D. Divulgação: Por meio de jornais locais, folhetos explicativos, palestras, faixas,
carro de som e outdoors.

E. Organização de dados: A concessionária manterá procedimentos de organização
eletrônica dos registros de cada operação, de forma a disponibilizar seus dados sempre que
necessário.

Estratégia 19- INSTALAÇÃO DE LEVs PARA COLETA DIFERENCIADA DE
RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS NO MUNICÍPIO.
Resíduos eletroeletrônicos podem ser definidos como sendo todo produto que utiliza
energia elétrica ou de acumuladores como fonte de alimentação, seja doméstico, comercial
ou de serviços. Dentre os mesmo destacam-se:
 Computadores, monitores, baterias, impressoras;
 Televisores,
 Celulares, telefones, fax;
 DVD, vídeo cassete, aparelhos de som;
 Geladeiras, máquinas de lavar, secadoras, aspiradores, ar condicionado, cafeteiras,
ferro de passar, entre outros.
Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos tais resíduos enquadram-se como
de realização obrigatória de logística reversa, ou seja, devem retornar após o uso pelo
consumidor, independentemente do serviço público de limpeza urbana, aos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes.
Tal medida é fundamental, tendo em vista o risco de danos significativos ao meio
ambiente, quando da ocorrência de disposição imprópria, em especial, pela composição
química dos mesmos, constituídos dentre outros por: Chumbo; Cádmio; Mercúrio; Cromo;
Manganês, dentre outros.
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Especificamente em Itapevi a coleta diferenciada destes resíduos é de grande
importância, quando se observam os dados de geração referentes ao ano de 2012 e que foram
estimados na etapa Diagnóstico Geral, ou seja, aproximadamente 535.984,8 kg/ano.
Apesar de a PNRS eximir o poder público da responsabilidade quanto à coleta e
destinação final ambientalmente adequada destes resíduos, a Prefeitura do Município de
Itapevi tem como objetivo instituir programa de coleta diferenciada, por meio de contratação
de empresa especializada em gerenciamento dos mesmos.
A coleta ocorreria a partir da implantação de Locais de Entrega Voluntária- LEVs em
pontos estratégicos, com posterior encaminhamento dos resíduos a tratamento adequado e e
disposição final em aterro licenciado. Tal processo pode ser mais bem visualizado pela
Figura 96.

Coleta- LEVs

Desmontagem

Separação por tipo de material

Trituração/ descaracterização
Processos mecanizados
Controlados

Rastreabilidade do
processo

Materiais Recicláveis/ outros segregados

Emissão Certificado
Tratamento e Conformidade
Ambiental
Figura 96: Fluxograma da Coleta e destinação final ambientalmente adequada a ser
implantada no Município de Itapevi.
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A. Execução: Contratação de empresa privada especializada em coleta e destinação
final ambientalmente adequada de resíduos Classe I- Perigosos.

B. Abrangência: Área total do Município de Itapevi, a partir da instalação de LEVs
em pontos estratégicos, ou seja, locais de intensa movimentação de munícipes e que possua
vigilância permanente.
C. Metas: São propostas as metas descritas no Quadro 42, tendo em vista o período
de 20 anos (horizonte PGIRS Itapevi).
Quadro 42: Metas para Implantação de Coleta Diferenciada de Resíduos Eletroeletrônicos
PERÍODO
Curto Prazo
AÇÕES
Médio Longo
1°
2º
3º
4º
prazo
Prazo
Ano Ano Ano Ano
Celebração de contrato com Empresa
Especializada em coleta e destinação final
adequada
Capacitação e Gestão dos Parceiros
Envolvidos
Fornecimento da Infraestrutura

05
LEVs

05 LEVs

05
LEVs

Gestão das informações e do processo
Logística e Tratamento
D. Divulgação: Por meio de jornais locais, folhetos explicativos, palestras, faixas,
carro de som e outdoors.

Estratégia 20- CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE
ESTABELECE

A

OBRIGATORIEDADE

DO

RECOLHIMENTO

DOS

RESÍDUOS

SUJEITOS À LOGÍSTICA REVERSA, PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
DISTRIBUIDORES E FABRICANTES.
Conforme estabelecido no artigo 33 da Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS), são
obrigados a estruturar e implantar sistemas de logística reversa, independentemente do
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serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:
 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso constitua resíduo perigoso;
 Pilhas e baterias;
 Pneus;
 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
Sendo assim, há a necessidade de criação de Lei Municipal que discipline o modo
como se dará o processo de logística reversa, bem como estabeleça sua obrigatoriedade. Para
tanto, são estabelecidas as seguintes metas para o período de 20 anos (Quadro 43):
Quadro 43: Ações Propostas Relacionadas à Lei Municipal que Estabelece a Logística
Reversa
PERÍODO
Curto Prazo
AÇÕES
Médio prazo Longo Prazo
1°
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano
Elaboração pela SMA/PMI do
Pré Projeto de Lei.
Regulamentação do Pré
Projeto de Lei pela Câmara
Municipal.
Ações de divulgação à
população do conteúdo da Lei
Municipal aprovada.
Intensificação das ações de
educação ambiental e
mobilização social, referentes
à temática resíduos sólidos e
ao conteúdo exposto na Lei
Municipal.
Período de adaptação e
adequação à Lei Municipal
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Quadro 43: Ações Propostas Relacionadas à Lei Municipal que Estabelece a Logística
Reversa
PERÍODO
Curto Prazo
AÇÕES
Médio prazo Longo Prazo
1°
2º
3º
4º
Ano Ano Ano Ano
Obrigatoriedade da execução
de logística reversa por
estabelecimentos comerciais,
distribuidores e fabricantes
Aplicação das sanções
previstas, com relação ao
descumprimento da Lei
Municipal.
 Conteúdo proposto para a Lei Municipal
o Princípios, Objetivos e Diretrizes da Lei Municipal;
o Definições básicas utilizadas;
o Público alvo da Lei Municipal;
o Responsabilidades;
o Gestão de pequenos volumes gerados;
o Gestão de grandes volumes gerados;
o Disciplinamento de geradores;
o Disciplinamento de transportadores;
o Gestão e Fiscalização;
o Penalidades

VII. I. 2. Investimentos
Considerando os estudos efetuados para elaboração deste Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos de Itapevi – PGIRS Itapevi, este item pretende elaborar uma
Avaliação Técnica - Econômica acerca da adequação dos Cenários para o Manejo de
Resíduos Sólidos Urbanos no Município, de modo à atender a Política Nacional de Resíduos.
Os investimentos em limpeza urbana e no manejo de resíduos sólidos e o
aperfeiçoamento de tal conjunto de atividades de limpeza pública são essenciais para o
Município. Além disso, a crescente preocupação da população com a questão ambiental tem
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tornado os governantes mais preocupados em um dar destino final aos resíduos com, se
viável, nenhum impacto sobre o meio ambiente.
Paralelamente, dispor os resíduos urbanos de forma adequada requer o uso de
tecnologias avançadas, na maioria das vezes, aprimoradas em outros países mais
desenvolvidos, com sociedades mais avançadas e com longa preocupação com o meio
ambiente. Um aterro sanitário, com o tratamento correto de efluentes, não é tão simples
quanto parece. Poucos municípios dispõem de aterro sanitário construído e operado com
tecnologia adequada.
Pelo simples fato de até recentemente só se dispor da Lei 8.666/93 para a contratação
de empresas para a disposição dos resíduos sólidos urbanos, já tornava inviável a construção
de aterros sanitários com tecnologia adequada para ser operado no longo prazo. A referida
Lei não permite contratos superiores a cinco anos. Entretanto, para que os aterros sejam
viáveis economicamente, os prazos de funcionamento devem ser superiores, sem levar em
conta que seu manejo tem que ser feito de forma adequada por vários anos após o
encerramento de suas operações.
Outro fator cada vez mais crítico na construção e operação de aterros está relacionado
com a dificuldade crescente de se encontrar terrenos urbanos adequados para sua
implantação. O preço e a dificuldade de se encontrar áreas adequadas levam a construção de
aterro em zonas rurais ou de expansão urbana, em geral, distantes do centro urbano, o que
encarece o custo do transporte dos resíduos.
O que se observa atualmente é que mais tecnologia tem que ser incorporada à
construção dos aterros sanitários de forma a minimizar o custo de implantação e operação,
para garantir que o meio ambiente não seja comprometido. O custo da adoção de tecnologias
de tratamento adequado dos resíduos fica cada vez maior, assim como o tempo necessário à
sua construção e instalação.
A Prefeitura tem que atender os pré-requisitos constitucionais de gastos orçamentários
com saúde e educação, o que torna cada vez mais difícil a realização desses investimentos.
Ou seja, com dificuldades orçamentárias persistentes, os municípios têm que reduzir outros
serviços, também importantes, para que esses investimentos possam ser realizados.
Como os serviços de limpeza pública e os investimentos para seu aperfeiçoamento
são de essencial importância para o Município, pretende-se neste avaliar, econômica e
financeiramente, a viabilidade da extensão dos investimentos dentro do orçamento da
Prefeitura Municipal de Itapevi.
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A análise dos prós e contras e da própria adequação do instrumento da concessão
administrativa somente é completa após a incorporação da noção de custo de oportunidade na
decisão de investimento do Poder Público, reconhecendo assim a escassez de recursos
orçamentários diante da enorme gama de atividades a cargo da Prefeitura Municipal, que
deverá ser objeto de estudo específico.
Com o objetivo de nortear as tomadas de decisões pela Administração Pública, este
PGIRS Itapevi pretende demonstrar cenários para o Sistema Integrado de Limpeza Urbana,
baseados nas seguintes premissas:
 Cenário I: O Município mantém o Sistema Atual;
 Cenário II: O Município incorpora os sistemas de processamento dos resíduos da
construção civil e usina de triagem de recicláveis;
 Cenário III: O Município incorpora ao Cenário II o sistema de tratamento
mecânico-biológico anaeróbia/aeróbia;
 Cenário IV: O Município incorpora ao Cenário II o sistema de tratamento
térmico;
 Cenário V: O Município incorpora ao Cenário II o sistema de tratamento por
pirólise.

Cenário I: O Município de Itapevi Mantém o Sistema Atual
Atualmente o Município de Itapevi contratou empresa para a prática da limpeza
urbana via Concessão, com custo mensal de cerca de 1.793 milhões (referência de 2011) ou
21.522 milhões por ano.
Os serviços praticados que constituem o objeto desta Concessão são:
 Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Sólidos Domiciliares;
 Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Sépticos;
 Varrição Manual de Ruas;
 Varrição Mecanizada;
 Limpeza e Lavagem de Feiras;
 Serviços Diversos e Capina de Escolas; e
 Coleta de Resíduos Recicláveis.
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Considerando a proximidade de reajuste do contrato da Concessão, para efeito deste
estudo será adotado, como parâmetro, o custo mensal corrigido em 6,21%, referente à
variação do IGPM nos últimos 12 meses, que resulta em desembolso mensal da ordem de
1.900 milhões ou 22.800 milhões por ano.
Valor Total do Cenário I: R$ 22.800.000 por ano

Cenário II: O Município Incorpora os Sistemas de Processamento dos Resíduos da
Construção e Demolição- RCD e Usina de Triagem de RSD Recicláveis
O Cenário II é representado pela manutenção do sistema atual de limpeza urbana e
integrado ao sistema a implantação de unidade de processamento dos resíduos da construção
civil e usina de triagem de recicláveis, com a destinação dos rejeitos em aterro sanitário
licenciado.
Com relação à geração de RCD, obteve-se a partir da etapa Diagnóstico Geral, que a
geração mensal estimada para Itapevi é de 4.329 t/ mês. Para tanto, verificou-se também que
aqueles classificados como Classe A, ou seja, que estão passíveis à reutilização/ reciclagem
como agregados, e que, portanto, são aptos ao encaminhamento a usinas de reciclagem de
RCD, correspondem a 91,48 % do total, ou seja, aproximadamente 3.962 t/mês.
O Diagnóstico do PGIRS de Itapevi contempla a recepção de 162 t. diárias de RSD,
para segregação e processamento dos resíduos recicláveis, cuja composição gravimétrica
apresentado na Figura 66 apresentou: 31,03% de recicláveis, 43,95% de orgânicos e 25,02%
de outros tipos de resíduos.
Portanto, como dados de entrada para os estudos a seguir apresentados, adotou-se
como parâmetro a quantidade diária de resíduos recicláveis na ordem de 50,3 toneladas
diárias.
Nessas condições, o resultado obtido foi no valor da Contraprestação de R$ 740 mil
mensais, ou 8.880 milhões anuais, sendo adotado, como indicadores econômicos de
referências, a obtenção da TIR (Taxa Interna de Retorno) próxima da Taxa de Desconto, no
valor de 8% ao ano, e que não tenha resultado a VPL (Valor Presente Líquido) menor que
zero.
A Tabela 94 a seguir sintetiza o resultado obtido:
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Tabela 94: Valores Obtidos - Cenário II
ITEM

VALOR

Taxa Interna de Retorno (TIR)

8,62 %

Valor Presente Líquido (VPL)- (R$ x mil.)

76,92

Taxa de Desconto (a.a.)

8,00%

Meta BDI

11,0%

Tarifa Resultado- Triagem (R$/t)

351,09

Tarifa Resultado- RCD (R$/t)

48,10

Contraprestação Mensal

740.337,70

O investimento previsto para este Cenário II será da ordem de 6.880 milhões, sendo
considerado:
 Usina de Triagem de Recicláveis;
 Usina de Processamento de Resíduos da Construção Civil; e
 02 ECOPONTOS.

Nesta Contraprestação calculada estão incluídos os seguintes custos:
 Amortização dos Investimentos (em quatro anos);
 Custo de Capital dos Investimentos (para quatro anos);
 Custo de Operação dos Sistemas; e
 Custo de Administração dos Sistemas.

Observação: Não estão computados os custos associados à operação dos ECOPONTOS.
Portanto, para efeito de previsão de custo deste Cenário II, a limpeza urbana irá representar
um custo anual total de 31.680 milhões, constituído pelos seguintes componentes:
 Custo com o Sistema Atual (Cenário I): R$ 22.800.000;
 Custo com os Sistemas de Processamento (Cenário II): R$ 8.880.000;

Valor Total do Cenário I+ II: R$ 31.680.000 por ano
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Cenário III: O Município Mantém o Cenário II e o Sistema de Tratamento MecânicoBiológico

O Cenário III é representado pela manutenção do sistema atual de limpeza urbana,
integrado ao sistema a implantação de unidade de processamento dos resíduos da construçãoe
demolição e usina de triagem de recicláveis, e incorpora a unidade de tratamento dos
resíduos orgânicos por processo mecânico-biológico anaeróbia/aeróbia, com á destinação dos
rejeitos ao aterro sanitário licenciado.
Para dimensionamento da unidade de processamento dos resíduos orgânicos por
tratamento mecânico-biológico, serão utilizados os dados fornecidos na Figura 66
(Diagnóstico Geral), que informa a composição gravimétrica de 43,95% de matéria orgânica,
equivalente á 72 t/dia de resíduos.
 Dimensionamento dos Fermentadores da Unidade de Tratamento MecânicoBiológico:
Os fermentadores para o tratamento dos resíduos orgânicos por processo mecânicobiológico são modulares e com capacidade média de processamento de 20.000 toneladas ano
de resíduos orgânicos. Portanto, partindo das condições apresentadas neste PGIRS Itapevi
teremos a seguinte quantidade anual de resíduos orgânicos a serem tratados no sistema de
biodigestão anaeróbia:
72 t/dia x 26,08 dias x 12 meses = 22.280 toneladas ano
Como demonstra a demanda imposta, haverá a necessidade de se instalar a quantidade
de 02 fermentadores modulares para 20.000 t/ano. Ressaltamos que, na Planta da Unidade de
Tratamento Mecânico-Biológico já se encontra integrada ao sistema os dispositivos de
triagem de resíduos sólidos urbanos, tais como a peneira rotativa, eletroimã, entre outros, que
irá agregar ao sistema de triagem proposto no Cenário II.
O custo para fornecimento e montagem de um TMB completo, com dois
fermentadores anaeróbios e pós compostagem aeróbia completa, obras civis, montagem
eletromecânica e edificação é de 87 milhões, com geradores de energia.
A Tabela 95 a seguir sintetiza o resultado obtido:
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Tabela 95: Valores Obtidos - Cenário III
ITEM

VALOR

Taxa Interna de Retorno (TIR)

10,24 %

Valor Presente Líquido (VPL- Ano Zero)- (R$ x mil.)

10.243,84

Taxa de Desconto (a.a.)

8,00%

BDI Adotado

11,0%

Tarifa Resultado (R$/t)

182,87

Contraprestação Mensal

775.992,65

O investimento previsto para este Cenário III será da ordem de R$ 93.127 mil, sendo
considerado:
 Usina de TMB completo com dois fermentadores anaeróbios e pós-compostagem
aeróbia completa; e:
 05 ECOPONTOS.
 Nesta Contraprestação calculada estão incluídos os seguintes custos:
 Amortização dos Investimentos (em vinte anos);
 Custo de Capital dos Investimentos (para vinte anos);
 Custo de Operação dos Sistemas; e
 Custo de Administração dos Sistemas.
Observação: Não estão computados os custos associados à operação dos ECOPONTOS.

Em face dos valores obtidos para processamento dos resíduos orgânicos e destinação
final dos rejeitos, atingem-se os valores orçados para este Cenário III, conforme a seguinte
composição:
 Custo com o Sistema Atual (Cenário I): R$ 22.800 mil;
 Custo com os Sistemas de Processamento (Cenário II): R$ 8.880 mil;
 Custo com o Tratamento Mecânico-Biológico (Cenário III): R$ 9.311 mil;

Valor Total do Cenário I+ II+ III: R$ 40.991.000 por ano
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Convém destacar, como se observa nos estudos dos Cenários II e III, os
investimentos, em face de suas magnitudes, foram amortizados em quatro anos no Cenário II
e em vinte anos no Cenário III.

Cenário IV: O Município Mantém o Cenário II e o Sistema de Tratamento Térmico

O Cenário IV é representado pela manutenção do sistema atual de limpeza urbana,
integrado ao sistema a implantação de unidade de processamento dos resíduos da construção
e demolição e usina de triagem de recicláveis, e incorpora a unidade de tratamento térmico
dos resíduos, com á destinação dos rejeitos ao aterro sanitário licenciado.
A tecnologia de combustão em leito fluidizado consiste em um leito de chamas
composto por partículas inertes como areia ou cinzas. Quando o ar é bombeado através do
leito, o material se comporta como um fluido. Há muitos projetos diferentes de queimadores
de leito fluidizado (LF), por exemplo, os leitos de circulação e de bolhas.
Em qualquer caso há a necessidade de resíduos de tamanho uniforme (como casca de
arroz), o que neste caso, torna o processo ineficiente quando se trata de RSU, uma vez que
não há homogeneidade de tamanho nesses resíduos.
Outro parâmetro determinante é a temperatura do leito, bem como a alimentação
uniforme para manter constante a composição do gás e a temperatura do leito. O aumento da
temperatura traz a queda nos teores de alcatrão das emissões atmosféricas do sistema. A
temperatura de operação varia de 800 a 900ºC.
Atualmente, no mundo todo são tratados cerca de 80.000 t/dia de resíduos em
sistemas de tratamento de leito fluidizado.
Para dimensionamento da unidade de tratamento térmico serão utilizados os dados
fornecidos na Figura 66, que informa a composição gravimétrica de 43,95% de matéria
orgânica, 31,03% de recicláveis e 25,02% de outros tipos de resíduos.
Portanto, como dados de entrada para os estudos a seguir apresentados, adotou-se
como parâmetro a quantidade diária de resíduos na ordem de 162 toneladas diárias,
considerando que, do total da massa diária, 15% serão reintegrados pela triagem e
processamento de recicláveis.
A Unidade de Tratamento proposta estará dimensionada para tratar até 250 t/dia de
RSU, num período de trabalho de 2 turnos de 8 horas cada, com segregação e prensagem de
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15% de reciclados e posterior trituração de 160 t/dia, constituída da junção das 138 t.
restantes deste processo e 22 t/dia de poda de árvores e outros.
 Separação e Triagem:
O projeto consiste de uma unidade de processamento, com duas linhas de produção,
divididas basicamente em seis etapas fundamentais para cada linha:
1) Recepção e abertura de sacos;
2) Pré-triagem manual de materiais impróprios (rejeitos);
3) Peneiramento primário com malha de 100 mm;
4) Separação manual de materiais recicláveis;
5) Separação automática de materiais ferrosos (separador eletromagnético);
6) Prensagem automática dos materiais recicláveis.
 Trituração:
Consiste de uma linha de recepção, alimentação, trituração e descarga para
transferência, disposta na sequência das linhas de processamento, recebendo todo o material
proveniente das duas linhas e mais o material da poda de árvores.
O custo para fornecimento e montagem da unidade térmica, obras civis, montagem
eletromecânica e edificação é da ordem de R$ 120.000.000 sendo.
A tarifa referencial de R$ 230,76 por tonelada, a ser utilizada como base de custos
para o tratamento térmico dos resíduos neste Cenário IV.
A Tabela 96 a seguir sintetiza o resultado obtido:
Tabela 96: Valores Obtidos - Cenário IV
ITEM

VALOR

Taxa Interna de Retorno (TIR)

15,09 %

Valor Presente Líquido (VPL- Ano Zero)- (R$ x mil.)

44.936,09

Taxa de Desconto (a.a.)

8,00%

BDI Adotado

11,0%

Tarifa Resultado (R$/t)

230,76

Contraprestação Mensal (R$/mês)

979.207,77
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O investimento previsto para este Cenário IV será da ordem de R$ 126.127 mil, sendo
considerado:


Usina de Térmica de Tratamento de Resíduos;



Usina de Geração de Energia; e



05 ECOPONTOS.

Nesta Contraprestação calculada estão incluídos os seguintes custos:


Amortização dos Investimentos (em vinte anos);



Custo de Capital dos Investimentos (para vinte anos);



Custo de Operação dos Sistemas; e



Custo de Administração dos Sistemas.

Observação: Não estão computados os custos associados à operação dos ECOPONTOS.

Em face dos valores obtidos para processamento dos resíduos orgânicos e destinação
final dos rejeitos, atinge-se os valores orçados para este Cenário IV, conforme a seguinte
composição:
 Custo com o Sistema Atual (Cenário I): R$ 22.800 mil;
 Custo com os Sistemas de Processamento (Cenário II): R$ 8.880 mil;
 Custo com o Sistema Térmico de Tratamento de Resíduos (Cenário IV): R$ 11.750
mil;

Valor Total do Cenário I+ II+ IV: R$ 43.430.000 por ano

Cenário V: O Município Mantém o Cenário II e o Sistema de Tratamento por Pirólise
O Cenário V é representado pela manutenção do sistema atual de limpeza urbana,
integrado ao sistema a implantação de unidade de processamento dos resíduos da construção
civil e usina de triagem de recicláveis, e incorpora a unidade de tratamento dos resíduos por
pirólise, com á destinação dos rejeitos ao aterro sanitário licenciado.
O custo para fornecimento e montagem da unidade de tratamento por pirólise, obras
civis, montagem eletromecânica e edificação é da ordem de R$ 110.000.000 sendo.
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A tarifa referencial de R$ 215,09 por tonelada, a ser utilizada como base de custos
para o tratamento térmico dos resíduos neste Cenário V.
A Tabela 97 a seguir sintetiza o resultado obtido:
Tabela 97: Valores Obtidos - Cenário V
ITEM

VALOR

Taxa Interna de Retorno (TIR)

15,09 %

Valor Presente Líquido (VPL- Ano Zero)- (R$ x mil.)

46.883,27

Taxa de Desconto (a.a.)

8,00%

BDI Adotado

11,0%

Tarifa Resultado (R$/t)

215,09

Contraprestação Mensal (R$/mês)

912.707,09

O investimento previsto para este Cenário V será da ordem de R$ 116.127 mil, sendo
considerado:
 Usina de Tratamento de Resíduos por Pirólise;
 Usina de Geração de Energia; e
 05 ECOPONTOS
Nesta Contraprestação calculada estão incluídos os seguintes custos:
 Amortização dos Investimentos (em vinte anos);
 Custo de Capital dos Investimentos (para vinte anos);
 Custo de Operação dos Sistemas; e:
 Custo de Administração dos Sistemas.

Observação: Não estão computados os custos associados à operação dos ECOPONTOS.

Em face dos valores obtidos para processamento dos resíduos orgânicos e destinação
final dos rejeitos, atingem-se os valores orçados para este Cenário V, conforme a seguinte
composição:
 Custo com o Sistema Atual (Cenário I): R$ 22.800 mil;
 Custo com os Sistemas de Processamento (Cenário II): R$ 8.880 mil;
 Custo com o Sistema Térmico de Tratamento de Resíduos (Cenário V): R$ 10.952
mil;
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Valor Total do Cenário I+ II+ V: R$ 42.632.000 por ano

Convém destacar, como se observa nos estudos dos Cenários II, III, IV e V, os
investimentos, em face de suas magnitudes, foram amortizados em quatro anos no Cenário II
e em vinte anos nos Cenários III, IV e V.
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Capitulo II- Implementação e Operação
Terminado o processo de planejamento, é necessária a criação de mecanismos que
permitam o início da implantação e operação das estratégias definidas, visando o alcance das
diretrizes propostas para a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados.
Para tanto, destaca-se a reorganização administrativa e técnica dos órgãos gestores,
proposição de iniciativas para controle social dos serviços de limpeza pública e manejo de
resíduos, bem como, criação de sistema local de informações gerais sobre resíduos.

VII. II. 1. Nova Estrutura Gerencial
Tendo em vista o principio da Responsabilidade Compartilhada, instituída pela
PNRS, observa-se que a gestão de resíduos sólidos urbanos envolve uma série de atores,
desde o poder público, setores privados e a própria população. Entretanto, observa-se que
cumpre à Prefeitura do Município de Itapevi o papel de agente estruturante e norteador de
todas as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas durante a fase de
Planejamento deste Plano de Ação.
Conforme verificado durante toda a etapa de Diagnóstico Geral, atualmente a equipe
municipal responsável pelo gerenciamento e fiscalização do manejo de RSU é composta pelo
seguinte quadro estrutural (Quadro 44).
Quadro 44: Atual Estrutura Gerencial e Fiscalizatória Municipal para Manejo de RSU em
Itapevi
FUNÇÃO
RESÍDUO

SECRETARIA

CORRESPONDENTE RESPONSÁVEL Gerencial

FiscalizaçãoDescarte

Nº DE
FUNCIONÁRIOS

Irregular

ALOCADOS

Planejamento

01

Meio Ambiente

06

Receita

20

Construção e

Meio Ambiente

06

Demolição (RCD)-

Receita

20

Domiciliares (RSD)
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Quadro 44: Atual Estrutura Gerencial e Fiscalizatória Municipal para Manejo de RSU em
Itapevi
FUNÇÃO
RESÍDUO

SECRETARIA

CORRESPONDENTE RESPONSÁVEL Gerencial

FiscalizaçãoDescarte

Nº DE
FUNCIONÁRIOS

Irregular
limpeza corretiva

ALOCADOS

Obras e Serviços

10

Meio Ambiente

06

Receita

20

Planejamento

01

Meio Ambiente

22

Receita

20

Planejamento

01

Meio Ambiente

06

Receita

20

Meio Ambiente

06

Receita

20

Meio Ambiente

06

Receita

20

Serviços de Transporte

Meio Ambiente

06

(RST)

Receita

20

Volumosos

Verdes

Serviços de Saúde
(RSS)

Logística Reversa

Industriais

Observa-se que em alguns casos há também o apoio da Guarda Municipal Ambiental
em processos fiscalizatórios/ autuações.
A partir do atual cenário e visando otimização dos processos gerenciais e
fiscalizatórios, é necessário propor a criação de novas funções, bem como prever o
remanejamento de funcionários já atuantes. Tais incrementos levariam à criação da estrutura
mínima a seguir (Quadro 45).
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Quadro 45: Propostas para Incremento de Futura Estrutura Gerencial para Gestão de RSU
em Itapevi.
FUNÇÃO
OBJETIVO
Equipe de técnicos especializados para o desenvolvimento do
Planejamento

sistema municipal de informações, acordos setoriais,
elaboração de indicadores de desempenho, dentre outros.

Monitoramento e
Fiscalização

Aumento e capacitação das equipes de fiscalização.
Estruturar equipe de técnicos para interlocução do governo

Relações Externas

local com os demais atores envolvidos na cadeia dos resíduos
sólidos.
Divulgação e conscientização dos diversos segmentos da

Educação Ambiental

sociedade civil quanto aos programas e projetos propostos para
a gestão de RSU.
Central de diálogo entre o Poder Público e a população, de

Ouvidoria

forma a identificar as demandas da população e as possíveis
falhas nos procedimentos dos serviços públicos.

Capacitação Técnica

Formação e capacitação continuada para os técnicos
envolvidos no cumprimento das metas estabelecidas.

VII. II. 2. Controle Social
Um importante instrumento para garantir o cumprimento das ações propostas no
PGIRS Itapevi, bem como para permitir a verificação de possíveis não conformidades, é a
introdução de medidas de controle social, definida pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) como um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à
sociedade informações e participação nos processos de formulação, implantação e avaliação
das políticas públicas relacionadas a resíduos sólidos.
Sendo assim, é proposto assegurar a continuidade de ações de âmbito municipal, tais
como:
 Debates e audiências públicas;
 Conferências voltadas a debater a questão dos resíduos sólidos no Município;
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 Estruturação do Conselho Municipal de Meio Ambiente- COMEA, conforme Lei
Municipal nº 1.897/2007;
 Proporcionar a participação de titulares dos serviços; órgãos governamentais
relacionados ao setor; prestadores de serviços públicos; usuários dos serviços; entidades
técnicas; organizações da sociedade civil, dentre outros;
 Criação de ouvidoria;
 Disponibilização/ atualização periódica de dados, por meio do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento- SNIS; criação de Sistema Municipal de Informações sobre
Resíduos Sólidos no link correspondente à SMA no site da Prefeitura;
 Orçamento participativo;
 Estruturação de ECOPONTOS;
 Instituir coleta de resíduos eletroeletrônicos;
 Ampliação da coleta seletiva municipal.

VII. II. 3. Sistema Municipal de Informações Sobre Resíduos Sólidos- SIMIR
De acordo com a PNRS, é dever do Município organizar e manter as informações
necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, de forma a encaminhá-las ao
Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos- SINIR.
Destaca-se que a construção de um Sistema Municipal de Informações (SIMIR) além
constituir em importante banco de dados acerca da situação do manejo de resíduos sólidos
urbanos, também poderá induzir à constituição de outros projetos ambientais de interesse
local e regional.
Além disso, o SIMIR proporcionará maior transparência quanto às ações da Prefeitura
de forma a permitir à população acompanhar iniciativas do poder público; verificar o
andamento de ações de fiscalização quanto ao manejo de RSU; ter acesso às revisões do
PGIRS Itapevi; possibilitar o cruzamento de dados sobre os resíduos sólidos, planejamento
urbano, saúde, habitação, dentre outros; bem como proporcionar a criação de indicadores
para monitoramento e fiscalização das ações propostas neste PGIRS Itapevi.
Para tanto, é recomendada a inclusão dos seguintes dados municipais:
 Cadastro de transportadores de todas as tipologias de resíduos sólidos;
 Cadastro de receptores de todas as tipologias de resíduos sólidos;
 Cadastro dos grandes geradores de todas as tipologias de resíduos sólidos;
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 Cadastro de distribuidores de resíduos sólidos;
 Histórico de imagens de satélite do município;
 Localização e fluxos dos ECOPONTOS;
 Localização e fluxos dos LEVs;
 Localização e fluxos das Cooperativas/ Associações de Catadores;
 Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos responsabilizados pela lei por
sua elaboração;
 Quantidades de resíduos encaminhados ao Aterro Sanitário;
 Quantidades de resíduos encaminhados à reciclagem;
 Listagem de agentes em situação irregular;
 Autuações dos fiscais;
 Sugestões e Reclamações da população;
 Itinerários e frequências das coletas porta a porta;
 Ocorrências da limpeza corretiva;
 Dados de ocorrência de logística reversa no município.

Capitulo III- Verificação
Após a implantação das ações propostas, bem como da criação dos mecanismos
correlatos, é necessário monitoramento periódico da conformidade com o PGIRS Itapevi, por
meio do desempenho do Poder Público quanto ao atendimento às metas e objetivos previstos.
Desta forma, faz-se necessária a criação de um sistema de registro das reclamações
recebidas pelos diversos canais de atendimento/exposição de opiniões; estabelecimento de
indicadores de desempenho das ações já implantadas; bem como a realização de
monitoramento e verificação contínua das ações executadas, em especial, para identificação e
correção de não conformidades encontradas.

VII. III. 1. Registro de Reclamações
Uma das principais formas de verificação quanto ao atendimento às ações previstas é
por meio da criação de canais para registro das reclamações efetuadas por munícipes.
Atualmente, a SMA já possui arquivo referente às solicitações realizadas desde sua criação,
no ano de 2009, conforme levantamento apresentado em Diagnóstico Geral.
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Porém, faz-se necessário incremento deste mecanismo de controle social, a partir da
criação de ouvidoria específica para questões ambientais, seja por meio dos canais já
disponíveis, tais como, a própria SMA; Fiscalização de Posturas Municipais; Guarda
Ambiental Municipal ou Defesa Civil; ou ainda, por meio de criação de canal telefônico
específico e inclusão de link correspondente no site da Prefeitura.
Ressalta-se que para haver eficiência, devem ser mantidos procedimentos para
identificação, armazenamento, proteção, recuperação e descarte de tais registros, assim
como, garantirem a possibilidade de mantê-los legíveis, identificáveis e rastreáveis.
Destaca-se que o desenvolvimento de tais estruturas possibilita aos órgãos
competentes intervenção imediata no foco dos problemas identificados, bem como facilita a
atualização contínua do Sistema Municipal de Informações Sobre Resíduos Sólidos- SIMIR.
A Figura 97 a seguir apresenta procedimento geral para o estabelecimento do
controle de registro de reclamações a ser implantado.

Estabelecer controle de registros de reclamações

Necessidade de estabelecer controle de
registros de reclamações
Coleta de todos os registros do processo de implementação e
operação das ações propostas
Definição de identificação, coleta, tempo de retenção e descarte
de registros de reclamações
Treinamento de todos os envolvidos no processo de elaboração e
organização de registros de reclamações

Revisão dos registros e atualização do
processo
Figura 97: Procedimento geral para o controle de registro de reclamações sobre RSU.
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VII. III. 2. Indicadores de Desempenho das Ações
A avaliação da nova proposta para gestão de resíduos sólidos urbanos em Itapevi
deverá considerar como critérios estratégicos para avaliação dos serviços prestados:


Universalidade dos serviços;



Integralidade do atendimento, ou seja, devem-se prever ações para todos os tipos

de resíduos sólidos urbanos gerados;


Eficiência e sustentabilidade econômica;



Articulação com as políticas de inclusão social, de desenvolvimento urbano,

planejamento, saúde, dentre outras;


Adoção de tecnologias adequadas, considerando a saúde pública e proteção do

meio ambiente;


Nível de satisfação do usuário.

Para avaliação destes, faz-se necessária a definição de indicadores que permitam
acompanhar o desempenho das ações e metas propostas, identificar avanços e necessidade de
mudança de estratégias.
Dentre as funções básicas dos indicadores destacam-se a de permitir a geração de
informações capazes de traduzir a realidade, bem como possibilitar a valoração do
desempenho da gestão, a partir de comparação entre dados da situação presente e anteriores à
realização das medidas propostas (MINISTÈRIO DO PLANEJAMENTO, 2009).
Outras características essenciais para a escolha de indicadores para avaliação da
gestão de RSU são:
 Possibilitar a mensuração dos resultados obtidos e gerir o desempenho;
 Servir como embasamento à análise crítica dos resultados obtidos e à tomada de
decisões;
 Contribuir para a melhoria contínua dos processos em ação;
 Servir como facilitador para o planejamento de novas ações.
Desta forma, sugerem-se a princípio, os seguintes indicadores para avaliação da
gestão de RSU no Município de Itapevi (MINISTÈRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011):

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Itapevi-SP (PGIRS)

Página 288

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da PMI
Despesa per Capita com manejo de RSU em relação à população
Taxa de empregados em relação à população atendida
Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de RSU
Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados
no manejo de RSU
Cobertura do serviço de coleta em relação à população atendida
Taxa de cobertura do serviço de coleta de RSD em relação à população
atendida
Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos em relação à
população atendida
Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de secos em relação à
quantidade total de RSD coletado
Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos em relação à quantidade
total
Massa recuperada per capita de matéria orgânica em relação à população
atendida
Taxa de recuperação de matéria orgânica em relação à quantidade total
Massa de RSS coletada per capita em relação à população atendida
Massa de RCD coletada per capita em relação à população atendida
Número de deposições irregulares por cada 1000 habitantes
Taxa de resíduos recuperados em relação ao volume total removido na limpeza
corretiva de deposições irregulares
Número de catadores organizados em relação ao número total de catadores
Número de domicílios participantes dos programas de coleta seletiva em
relação ao número de domicílios
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A Figura 98 apresenta esquema geral para a construção de indicadores para avaliação
do manejo de RSU em Itapevi.
1- Identificação da situação da
gestão de RSU em Itapevi

O que mensurar?
Como mensurar?

2- Estabelecimento de
Indicadores

3- Estabelecimento de metas e notas aos
indicadores
Coleta de informações

4- Definição dos responsáveis

5- Geração de sistema de coleta de
informações

Mensuração

6- Mensuração do desempenho

Análise

Comunicação

Sim

Não

Indicadores ok ?

7- Análise e interpretação dos indicadores

8- Comunicação do desempenho

Figura 98: Construção de indicadores de desempenho para a gestão de RSU em Itapevi.
Fonte: Ministério do Planejamento (2009) (modificado).

VII. III. 3. Monitoramento e Verificação
A partir da implantação dos instrumentos detalhados neste capítulo, será possível o
monitoramento quanto ao andamento e cumprimento das ações propostas, bem como
verificar o desempenho da gestão dos resíduos sólidos urbanos no Município de Itapevi, de
maneira a facilitar a análise pelos órgãos responsáveis, bem como a revisão do PGIRS
Itapevi nos prazos determinados.
Deverá ser estabelecido e mantido procedimento para monitorar periodicamente o
desempenho quanto à realização das ações e metas propostas, conforme apresentado na
Figura 99.
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Estabelecer processos de monitoramento e verificação

Necessidade de estabelecer processos
de monitoramento e verificação
Definição dos indicadores de desempenho de gestão
Execução dos programas de monitoramento
Comparação com requisitos legais, objetivos e metas para a
gestão de RSU

Os padrões são atendidos?

Não

Análise e tratamento da não
conformidade

Sim

Revisão contínua do programa de
monitoramento

Figura 99: Procedimento geral para monitoramento e verificação da gestão de RSU.

Capítulo IV- Análise
A etapa de análise do sistema de gestão de RSU consiste em assegurar, de forma
continuada, a adequação, pertinência e eficiência das ações propostas, visando avaliar as
oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações.
Para tanto, a partir dos resultados obtidos a partir do processo de monitoramento e
verificação, será possível mensurar o desempenho do sistema, bem como propor ações mais
intensivas de acompanhamento e recomendações para não conformidades observadas.
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VII. IV. 1. Revisão do PGIRS a Cada 4 Anos
De acordo com a PNRS a periodicidade para revisão do PGIRS Itapevi é
correspondente à vigência do Plano Plurianual municipal, ou seja, 04 anos. Desta forma, a
mesma se dará no ano de 2018.
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