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APRESENTAÇÃO
Este estudo é parte integrante do Contrato Administrativo n°
100/14, firmado entre a empresa Felco Faleiros Projetos e Consultoria em
Engenharia Ltda. EPP e a Prefeitura Municipal de Atibaia, para elaboração do
Plano Municipal de Coleta Seletiva de Atibaia - SP (Convênio CEF PT n.º
0394.235-46/12 – Programa Implementa PNRS – MMA), do Processo n.º
21.763/13, referente à Tomada de Preços n.º 012/14, Homologada em
25/06/2014. O Plano Municipal de Coleta Seletiva de Atibaia - SP possui o
seguinte escopo:


Produto 1 – Relatório do diagnóstico para a Coleta Seletiva;



Produto 2 – Relatório de Metas, Projetos, Ações e Programas do
Plano de Coleta Seletiva;



Produto 3 – Relatório do evento de validação;



Produto 4 – Plano de Coleta Seletiva;



Produto 5 – Relatório do evento de divulgação.
Este relatório consubstancia o Produto 1 – Relatório do diagnóstico

para a Coleta Seletiva do Plano Municipal de Coleta Seletiva de Atibaia - SP.
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1. INTRODUÇÃO
A Lei 12.305/2010, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, que é um marco regulatório completo para o
setor de resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos harmonizase com diversas outras leis, compondo o arcabouço legal que influirá na
postura da totalidade dos agentes envolvidos no ciclo de vida dos materiais
presentes nas atividades econômicas. Está fortemente relacionada com a Lei
Federal de Saneamento Básico, com a Lei de Consórcios Públicos e ainda com
a Política Nacional de Meio Ambiente e de Educação Ambiental, entre outros
documentos importantes.
Segundo

MMA

(2012),

a

Lei

12.305/2010

estabelece

uma

diferenciação entre resíduo sólido e rejeito, num claro estímulo ao
reaproveitamento e reciclagem dos materiais, admitindo a disposição final
apenas dos rejeitos. Com isso, faz uma distinção entre “destinação
adequada”, que inclui diversas formas de aproveitamento dos resíduos, e
“disposição final adequada”, pelo aterramento dos rejeitos. Assim, inclui
entre os instrumentos da Política a coleta seletiva e o incentivo à criação e ao
desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação dos
catadores de materiais recicláveis.
A Lei ainda cria uma hierarquia entre as ações que deve ser
observada, estabelecendo uma ordem de prioridade para a gestão e
gerenciamento dos resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos. Trata-se de mudança fundamental na abordagem da gestão dos
resíduos sólidos, pois coloca para aqueles que lidam com resíduos uma
ordem de precedência que deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória.
Os principais objetivos do Plano de Coleta Seletiva de Atibaia são:


Abranger a questão operacional da coleta seletiva, inclusive com
análise da inclusão produtiva dos catadores e das estruturas
municipais necessárias para maior eficiência da prestação do
serviços à população e a educação ambiental.
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Integrar cooperativas ou outras formas de associação de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas
físicas de baixa renda, nas ações de Coleta Seletiva e triagem;



Habilitar o município para contratação dos projetos básicos e
executivos das principais unidades de manejo de resíduos sólidos:
galpões de triagem equipados, veículos para cooperativas de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, pontos de
entrega voluntária, pátios de compostagem, áreas de transbordo e
transporte para resíduos da construção e demolição e aterros para
resíduos da construção e demolição.
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2. MUNICÍPIO DE ATIBAIA
Atibaia

insere-se

na

Microrregião

de

Bragança

Paulista,

na

Mesorregião Macro Metropolitana Paulista e faz divisa com os municípios de:
Bragança Paulista, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista,
Mairiporã, Franco da Rocha, Francisco Morato Campo Limpo Paulista e Jarinu.
Conforme o Censo do IBGE de 2010, o município possui 126.603
habitantes, uma área de 478,58 km² e densidade demográfica de 264,56
hab/km².
Entre 2000 e 2010, a população de Atibaia teve uma taxa média de
crescimento anual de 1,30%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa
média de crescimento anual foi de 2,86%. Nas últimas duas décadas, a taxa
de urbanização cresceu 5,12%.
Em 2010 seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
foi de 0,765, o que resulta em IDHM Alto (faixa de IDHM entre 0,7 e 0,799),
ocupando a 289ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do
Brasil e a 138ª posição em relação aos 645 municípios de São Paulo1.

Atlas de Desenvolvimento Humano Municipal de 2013. Disponível em:
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/atibaia_sp. Acesso: 30/06/2014
1
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3. PROGRAMA

DESENVOLVE

ATIBAIA

-

ATIBAIA

MUNICÍPIO

SUSTENTÁVEL
O Programa Desenvolve Atibaia, é uma iniciativa da Prefeitura da
Estância de Atibaia, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
com o objetivo de provocar: aumento na qualidade de vida; desenvolvimento
socioambiental; maior arrecadação; boas práticas e modelo diferencial de
gestão pública (Figura 1).

Figura 1: Banner do Programa Desenvolve Atibaia
Fonte: SAAE - e-mail enviado por Robson Sampone Tavares em 11/12/2014

3.1. MARCOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
A seguir foram elencadas algumas realizações do projeto:


Assinatura do termo de cooperação com entidades representativas
do setor da construção, através do Instituto Brasileiro de Serviços
e Tecnologia para o Habitat – IBSTH e da Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Construção - ANAMACO, em 17 de
abril de 2013;
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Lançamento do Programa Atibaia Município Sustentável, em 05 de
junho de 2013, Dia Mundial do Meio Ambiente;



Implantação

do

Plano

Operacional

de

Sustentabilidade

na

Prefeitura da Estância de Atibaia, em junho de 2013;


Criação da Equipe de Agentes Municipais de Sustentabilidade –
série de três reuniões realizadas no 2º semestre de 2013 (21/08,
03/10 e 11/12);



Homenagem à Prefeitura da Estância de Atibaia

no 22º Prêmio

ANAMACO - Associação Nacional dos Comerciantes de Material de
Construção, em 13 de agosto de 2013;


Homenagem ao Prefeito Saulo Pedroso com o Prêmio Destaque do
Ano, no Congresso Internacional de Soluções Arquitetônicas e
Construtivas em Esquadrias de Alumínio - AFEAL 30', em 29 de
outubro de 2013.



Treinamentos e Oficinas sobre Sustentabilidade junto ao público
interno – atividades em desenvolvimento ao logo do mês de
dezembro de 2014, abrangendo todos os servidores da Prefeitura
da Estância de Atibaia.

3.2. PROGRAMA ATIBAIA MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL
Em linhas gerais, o Programa Atibaia Município Sustentável
contempla atividades de orientação para o consumo consciente, uso racional
de energia e água, destinação adequada de resíduos, arborização urbana,
educação ambiental, habitação sustentável e combate à poluição do ar, entre
outras. São abrangidas, também, iniciativas de sensibilização para a
formação de agentes multiplicadores do poder público e da sociedade em
geral.
O Programa Município Sustentável está dividido em 15 projetos, os
quais são adequados à legislação Federal e Estadual, conforme demonstrado
na Figura 2.
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Figura 2: Banner do Programa Atibaia Município Sustentável
Fonte: SAAE - e-mail enviado por Robson Sampone Tavares em 11/12/2014
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3.3. PLANO OPERACIONAL
ATIBAIA

DE

SUSTENTABILIDADE

NA

PREFEITURA

DA

ESTÂNCIA

DE

O programa prevê, inicialmente, a incorporação de critérios
socioambientais em todas as esferas da administração pública, através do
denominado

Plano

Operacional

de

Sustentabilidade

(Figura

3),

e,

posteriormente, a extensão destes critérios às ações dos diversos segmentos
da sociedade.
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Figura 3: Banner do Plano Operacional de Sustentabilidade
Fonte: SAAE - e-mail enviado por Robson Sampone Tavares em 11/12/2014

22

4. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO
MUNICÍPIO
4.1. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
4.1.1. RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS
4.1.1.1. CONCEITUAÇÃO - ORIGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS
Segundo o Manual de Orientação para elaboração de Planos de
Gestão de Resíduos Sólidos (MMA, 2012), os Resíduos Sólidos Domiciliares
(RSD) correspondem aos resíduos originários de atividades domésticas em
residências urbanas e os resíduos sólidos comerciais correspondem a
resíduos originários de atividades comerciais, ambos são compostos por
resíduos secos e resíduos úmidos (RSU).
Os resíduos secos são constituídos principalmente por embalagens
fabricadas a partir de plásticos, papéis, vidros e metais diversos, ocorrendo
também produtos compostos como as embalagens “longa vida” e outros. Já
os resíduos úmidos são constituídos principalmente por restos oriundos do
preparo dos alimentos. Contém partes de alimentos in natura, como folhas,
cascas e sementes, restos de alimentos industrializados e outros.
Referem-se às parcelas contaminadas dos resíduos domiciliares
(rejeitos) embalagens que não se preservaram secas, resíduos úmidos que
não podem ser processados em conjunto com os demais, resíduos das
atividades de higiene e outros tipos.
4.1.1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
COMERCIAIS NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA

E

Os resíduos sólidos urbanos domésticos, comerciais e públicos são
coletados, transportados, tratados e destinados corretamente, a cargo da
SAAE, exceto os grandes geradores. Tais resíduos são, obrigatoriamente,
acondicionados e apresentados para a coleta exclusivamente nos dias, turnos
e horários explicitamente definidos pela SAAE.
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Os resíduos ou materiais recicláveis são coletados, transportados,
tratados e destinados de forma diferenciada em relação aos procedimentos
rotineiros.
O condomínio, habitacional ou não, é o responsável pelo adequado
acondicionamento e apresentação, à coleta domiciliar regular, dos resíduos
gerados nas unidades existentes no âmbito do condomínio.
4.1.1.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
As leis que tratam dos resíduos domiciliares e comerciais em
Atibaia são:


LEI N° 2.770/97 de 21 de Agosto de 1.997 que dispõe sobre
proibição de instalações de Aterros Sanitários em áreas de terras
situadas no Município de Atibaia



LEI COMPLEMENTAR Nº 237 de 18 de Dezembro de 1.997 que
dispõe sobre a limpeza pública do município



DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003 que aprova o novo
regulamento da SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia.



LEI Nº 3.883 de 10 de junho de 2010 que fixa diretrizes para a
reciclagem Ambiental Participativa no âmbito do Município de
Atibaia



LEI Nº 4.015 de 22 de agosto de 2011 que obriga a implantação de
lixeiras de reciclagem em todas as instituições da Rede Municipal
de Ensino de Atibaia



DECRETO MUNICIPAL 6.608 de 25 de novembro de 2011 aprova o
Plano Municipal de Resíduos Sólidos - PMRS.
Cabe ressaltar que todas as leis estão vigentes, entretanto algumas

leis são conflitantes. Na prática, este fato gera uma escolha de qual lei ou
artigo seguir, ocasionando uma certa confusão para a população e
consequentemente um descrédito na legislação municipal.
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4.1.1.4. GERAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATIBAIA
Em ATIBAIA (2011), no DECRETO Nº 6.608 de 25 de novembro de
2011, que trata do Plano Municipal de Resíduos Sólidos - PMRS, a taxa de
geração dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e institucionais foi de
0,85 kg/hab/dia ou 4,5 L/hab/dia, baseada em dados locais.
A partir desta taxa de geração, foi feita uma estimativa de geração
de resíduos sólidos domiciliares para a área urbana, a área rural e o
município como um todo, a partir dos dados do censo 2010 do IBGE e
projetado para 2013 (Quadro 1).
Quadro 1: Geração de resíduos sólidos domiciliares em Atibaia
Geração de resíduos
sólidos domiciliares
(m³/dia)

Geração de resíduos
sólidos domiciliares
(ton/dia)

Geração de resíduos
sólidos domiciliares em
2013 (ton/ano)

Área Urbana 121.126

545,07

102,96

37.579,34

Área Rural

10.605

47,72

9,01

3.290,20

Município

131.731

592,79

111,97

40.869,54

População
(2013)

Fonte: Adaptado de IBGE - Censo Demográfico 2010 e Atibaia (2011) - DECRETO Nº 6.608 de
25 de novembro de 2011

4.1.1.5. COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA - ATIBAIA
A composição gravimétrica dos resíduos domiciliares em Atibaia,
mostra que 43,64% dos resíduos domiciliares podem ser aproveitados na
compostagem e que os mesmos 43,64% podem ser reciclados, restando como
rejeito apenas 12,72% (Quadro 2).
Quadro 2: Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Domiciliares em 2014
Pesagem em quilos

Porcentagem
(%)

1

Tipo de Resíduo
Matéria Orgânica (restos de alimentos +
jardinagem)

48

43,64

2

Plásticos (plástico mole, duro, pets e etc)

24

21,82*

3

Papéis (arquivo, papelões e etc)

17

15,45*

4

Vidros

3

2,73*

5

Metais (ferrosos e alumínio)

3

2,73*

6

Materiais têxteis / couro / calçados

5

4,54

7

Fraldas Descartáveis

8

7,27

8

Embalagens Longa Vida

1

0,91*

9

Madeiras

Resíduo não encontrado nas amostras

0

25

Tipo de Resíduo

Pesagem em quilos

Porcentagem
(%)

Resíduo não encontrado nas amostras

0

11

Resíduos da Construção Civil
Especiais (eletrônicos, pilhas e baterias e
lâmpadas)

Resíduo não encontrado nas amostras

0

12

Outros (colchões, pneus, isopor e etc.)

1

0,91

TOTAIS

110

100

*Material Vendável

43,64%

10

Fonte: SAAE Atibaia (2014): EDITAL DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PMI - segregação de resíduos nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 para serem triados no dia 10 de
Maio de 2014

Ao analisar a composição gravimétrica dos resíduos sólidos comerciais
e institucionais (até 100 litros), viu-se que 50% dos resíduos domiciliares
podem ser aproveitados na compostagem e que 46,7% podem ser reciclados,
restando como rejeito apenas 3,3%, porcentagem bem inferior aos resíduos
sólidos domésticos (Quadro 3). Cabe ressaltar que existem em Atibaia 13.445
estabelecimentos comerciais ativos em 2014.
Quadro 3: Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Comerciais e
Institucionais (até 100 litros) em 2014
Tipo de Resíduo

Pesagem em quilos

Porcentagem (%)

1

Matéria Orgânica (restos de alimentos)

15

50

2

Plásticos

7

23,4

3

Papéis

6

20

4

Metais

1

3,3

5

Outros (materiais têxteis / couro / calçados)

1

3,3
100

TOTAIS

30

*Material Vendável

46,70%

Fonte: SAAE Atibaia (2014): EDITAL DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PMI - segregação de resíduos nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 para serem triados no dia 10 de
Maio de 2014

Como a coleta dos resíduos domiciliares e comerciais são
realizadas juntamente, fez-se a partir dos Quadro 2 e Quadro 3 a composição
gravimétrica para os resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Quadro 4).
Quadro 4: Composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares e
comerciais e institucionais (até 100 litros) em 2014
Tipo de Resíduo
Matéria Orgânica (restos de alimentos + jardinagem)
Plásticos (plástico mole, duro, pets e etc)

Pesagem (kg)
63
31

Porcentagem
45,00%
22,14%
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Tipo de Resíduo
Papéis (arquivo, papelões e etc)
Vidros
Metais (ferrosos e alumínio)
Embalagens Longa Vida
Outros (rejeitos)
TOTAIS
Material Reciclável (plásticos, papéis, vidros, metais e
embalagens longa vida)

Pesagem (kg)
23
3
4
1
15
140

Porcentagem
16,43%
2,14%
2,86%
0,71%
10,71%
100,00%

44,29%

Fonte: Adaptado de SAAE Atibaia (2014): EDITAL DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE - PMI - segregação de resíduos nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 para serem triados no
dia 10 de Maio de 2014

4.1.1.6. COLETA E TRANSPORTE
4.1.1.6.1 Domiciliares, Comerciais e Institucionais até 100 litros
Os resíduos coletados são acondicionados em sacos plásticos, de
vários volumes (máximo de 100 litros). O Quadro 5 mostra a quantidade de
resíduos Domiciliares, Comerciais e Institucionais coletados em Atibaia no
período de 2012 e 2013.
Quadro 5: Quantidade de resíduos domiciliares, comerciais e institucionais
coletados em 2012 e 2013
Resíduos domiciliares coletados (toneladas)

Período

2012

2013

janeiro

3748,20

3906,00

fevereiro

3298,92

3279,63

março

3297,49

3338,18

abril

3066,20

3209,88

maio

3310,91

3119,84

junho

3231,98

3066,97

julho

3203,78

3180,81

agosto

3143,22

3156,55

setembro

3149,73

3329,25

outubro

3405,73

3615,66

novembro

33380,12

3514,29

dezembro

3825,41

3526,60

Total anual

40.061,69

40243,66

Média mensal

3338,47

3353,64

Média diária

111,28

111,79

Fonte: SAAE Atibaia (2014): EDITAL DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PMI

No centro urbano a coleta é diária e noturna, nos bairros
periféricos a coleta é feita em dias alternados em períodos diurnos e
noturnos. No setor que abrange a zona rural a coleta é realizada três vezes
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por semana no período diurno. O Quadro 6 detalha a coleta de resíduos
domésticos em Atibaia.
Quadro 6: Coleta de Resíduos Domiciliares em Atibaia
DIÁRIO NOTURNO
RECREIO ESTORIL

VILA THAÍS

JARDIM SIRIEMA

ALVINÓPOLIS

VILA GARDENIA

JARDIM NIRVANA

ALVINÓPOLIS II

VILA NOVA GARDENIA

JARDIM ITAPERI

CTB

VILA APARECIDA

LOANDA

JARDIM BRASIL

VILA SALLES

JARDIM IPE

VILA MARIA

JD. 3º CENTENÁRIO

VILA DOS NETOS

VILA HORÁCIO NETO

VILA MASSONI

JARDIM TAPAJÓS

PONTE

VILA RICA

PQ. DOS COQUEIROS

VILA MIRA

B.º JERONIMO DE CAMARGO

VILA STO ANTONIO

PARQUE DAS NAÇÕES

SAMAMBAIA

VILA CARVALHO

ATIBAIA JARDIM

VILA SANTISTA

JARDIM ROSELI

VILA HELENA

CIDADE SATÉLITE

VILA ROMERO

CENTRO

JARDIM SUMARÉ

RESSACA

VILA JUNQUEIRA

ESTANCIA LYNCE

JD. SÃO NICOLAU

JARDIM DO LAGO

JARDIM ALVINÓPOLIS

VILAGIGLIO

SANTA LUZIA

FLAMBOYANT

VILA ESPERIA

MARMELEIRO

SAN FERNANDO VALLEY

JARDIM FLORESTA

PANORAMA PQ. RESID.

ARCO ÍRIS

GUAXINDUVA

JARDIM KANIMAR

JD. PINHEIROS

ESTR.LARANJA AZEDA

JARDIM BROGOTA

PQ DAS GARÇAS I

PQ. DAS GARÇAS II

PQ. DAS GARÇAS III

ESTÂNCIA PARQUE

VILA SÃO JOSÉ I

VILA SÃO JOSÉ II

VILA SÃO JOSÉ III

CHAC. SÃO BENEDITO

JARDIM SUELI

NOVA ATIBAIA

VALE DAS FLORES

JARDIM COLONIAL

CHAC. SÃO PEDRO

CAETETUBA

JD. CEREJEIRAS

JARDIM IMPERIAL

SANTA CLARA

JARDIM SOLARES

CHAC. INTERLAGOS

JARDIM DO TREVO

JD. SÃO FELIPE

CAMPOS DE ATIBAIA

JARDIM CILAR

JD. STO ANTONIO

JD. D. CARMELA

SUL BRASIL

JARDIM PAULISTA

CHAC.ITAPETINGA

VILA LEIA

JD. DAS FLORES

JD.STA BARBARA

RETIRO DAS FONTES

VILA PETRÓPOLIS

RECREIO MARISTELA

VILA OLGA

JD. MARISTELA II

JD. PAULISTA GLEBA C

JD. JARAGUA

VILA ENEIDE

VILA SILENA

JARDIM MARISTELA

REFÚGIO

CHÁC. BRASIL

RIBEIRÃO DOS PORCOS

JD. SHANGRI-LÁ

JD.ESTÂNCIA DOS LAGOS

JD.ESTANCIA BRASIL

3ª, 5ª e SÁBADO -NOTURNO
MORUMBI
PLANALTO ATIBAIA
2ª, 4ª e 6ª -NOTURNO

3ª, 5ª e SÁBADO -DIURNO

2ª, 4ª e 6ª -DIURNO

ZONA RURAL – 3ª, 5ª e SÁBADO -DIURNO
PONTEALTA

PEDREIRA

TANQUE

BOA VISTA

GUAXINDUVA

CACHOEIRA
PORTAL DOS NOBRES

MATO DENTRO

ESTANCIA PARQUE
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ZONA RURAL – 2ª, 4ª e 6ª -DIURNO
USINA

BROTAS

MARACANÃ

RECANTO TRANQUILO

RIBEIRÃO DOS PORCOS

ROSARIO

JD.MARACANÃ

PORTÃO

RIO ACIMA

ALPES DE ATIBAIA

Fonte: SAAE. Disponível em: http://www.saaeatibaia.com.br/downloads/roteiro.pdf. Acesso:
31/07/2014

As figuras a seguir mostram o delineamento da coleta de resíduos
Domiciliares, Comerciais e Institucionais até 100 litros em Atibaia.
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Figura 4: Plano de Trabalho de coleta dos resíduos Domiciliares, Comerciais e Institucionais até 100 litros (urbano)
Fonte: Edital do Pregão Presencial 30/09 para contratação da AMBITEC
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Figura 5: Plano de Trabalho de coleta dos Resíduos Domiciliares, Comerciais e
Institucionais (RDCI) até 100 litros (rural)
Fonte: Edital do Pregão Presencial 30/09 para contratação da AMBITEC
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Segundo informações da área de resíduos da SAAE, tecnicamente
desde 2010, inicio do contrato da empresa AMBITEC S/A com a SAAE, até
inicio de 2014, nenhuma reestruturação foi efetivada, para se conseguir
atender a atual demanda do Município, em relação à coleta dos resíduos
sólidos domésticos.
O Município de Atibaia de 2010-2013 cresceu, a demanda das áreas
já atendidas aumentou novos loteamentos criados, a quantidade de resíduos,
na mesma proporção aumentou e, o Plano de Trabalho de 2010 apresentado,
nas Figura 4 e Figura 5 não foi atualizado ou revisado.
O Plano de Trabalho, hoje utilizado, sofreu atualizações técnicas,
de logística para melhorar a qualidade do atendimento, bem como,
ampliação de mais 02

(dois)

setores, que necessitavam

de pronto

atendimento. Entende-se que o crescimento de um Município, mesmo que
pequeno é dinâmico e, sempre precisa ser reavaliado para reajustes técnicos,
logísticos.
A realidade operacional do Município de Atibaia é outra. Houve a
expansão das áreas urbana e rural com a criação de novos loteamentos,
locais que passaram a receber os serviços de coleta.
Diante disso, a SAAE realizou o Sexto Termo de Aditamento
Contratual com a empresa AMBITEC S/A – Reequilíbrio Econômico e
Financeiro, em 04/12/2013, ocorrendo à readequação dos setores do Plano
de Trabalho de 2010, integrando-os ao atual sistema de coleta do município
de Atibaia.
4.1.1.6.2 Coleta Seletiva
Conforme a SAAE (2014), a coleta seletiva é realizada nas
residências da área central do município semanalmente. Atualmente são 69
bairros com coleta seletiva implantada. O Quadro 7 mostra uma diminuição
da coleta seletiva entre 2012 e 2013.
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Quadro 7: Coleta Seletiva em Atibaia
2012
Coleta
Seletiva
Período
(ton)
janeiro
123,70
fevereiro
106,31
março
118,43
abril
117,75
maio
108,19
junho
106,03
julho
117,29
agosto
115,84
setembro
120,69
outubro
122,13
novembro
128,49
dezembro
111,84
Total anual
1396,69
Média mensal 116,39
Média diária 3,88
Fonte: SAAE (2014) -Edital

2013
Relação entre Coleta
Coleta
Relação entre Coleta
seletiva e coleta dos
Seletiva
seletiva e coleta dos RDCI
RDCI até 100 litros (%)
(ton)
até 100 litros (%)
3,30
147,43
3,77
3,22
116,91
3,56
3,59
124,16
3,72
3,84
122,02
3,80
3,27
97,30
3,12
3,28
104,86
3,42
3,66
118,81
3,74
3,69
106,29
3,37
3,83
101,93
3,06
3,59
106,93
2,96
3,80
92,22
2,62
2,92
94,54
2,68
3,49
1333,40
3,31
111,12
3,70
Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI de 23 de Maio de
2014

O Quadro 8 mostra o plano de trabalho para a coleta seletiva em
Atibaia. Cabe ressaltar, que há coleta nos períodos diurno e noturno.
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Quadro 8: Plano de trabalho da coleta seletiva em Atibaia

Fonte: SAAE Atibaia (e-mail enviado por Robson Sampone em 01/10/2014)

Conforme informações da SAAE em reunião no dia 12/08/2014,
atualmente o caminhão compactador utilizado para a coleta seletiva é da
AMBITEC GESTÃO DE RESÍDUOS S/A com pressão normal. A SAAE já tentou
utilizar o caminhão tipo gaiola, mas a coleta era muito menor devido ao
volume dos resíduos e o caminhão era grande em relação a alguns locais de
difícil acesso.
Houve um período que a Cooperativa chegou a reciclar 11 a 12%
dos resíduos domiciliares por dia. Entretanto, como os resíduos sólidos
chegam misturados (orgânicos; recicláveis e rejeitos), os cooperados
escolhem na esteira apenas o que possui maior valor agregado, pois a esteira
é ajustada na velocidade alta para que os resíduos não entrem em
decomposição. Em vista disto, de 11 a 12%, face ao apontado, o percentual de
reciclagem em 2013 passou para a média diária de 8,2%.
Além disso, mencionou-se que existem ainda muitos catadores que
não estão associados no município. No passado foi feito um cadastro destes
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catadores, mas como não houve nenhuma proposta posterior eles se
desinteressaram da formalidade. Cabe destacar que, essa ação junto aos
catadores deve ser revista e, a SAAE deve contar com o apoio da Secretaria de
Ação e Desenvolvimento Social – SADES, além de outras, pertinentes ao tema
social e de saúde.
Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) são complementos da
coleta seletiva, onde o morador da cidade tem à sua disposição locais
estratégicos onde pode depositar os materiais recicláveis. Atibaia se utilizou
desse tipo de equipamento
Nestes PEV's existiam quatro compartimentos para separação
primária dos resíduos: (i) plásticos; (ii) vidros, (iii) metais (ou latas); (iv) papel
e papelão (Figura 6).

Figura 6: PEV - Ponto de Entrega Voluntária
Fonte: SAAE. Disponível em: http://www.saaeatibaia.sp.gov.br/coleta_seletiva.asp. Acesso:
05/08/2014

Em 2009, existiam 16 PEVs na cidade de Atibaia2


Edmundo Zanoni;



Próximo ao Compre Bem;

Disponível em: http://www.saaeatibaia.sp.gov.br/noticias.asp?numero=172.
Acesso:05/08/2014
2
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Maria Alvim Soares;



Escola Guilherme Contesini;



Jardim do Lago;



Jardim dos Pinheiros;



Loanda;



SAAE;



Prefeitura;



Escola Major;



Escola Técnica Estadual (Cerejeiras);



Restaurante Popular;



Retiro das Fontes;



Fazenda do Porto;



Escola Waldemar Bühler;



Vila Rica, ao lado da Nova Prefeitura.
A SAAE – Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia iniciou

em fevereiro/2014 o processo de reestruturação do sistema de coleta seletiva
no município. Dentro desse processo, incluiu-se a demolição de alguns PEVs
(Pontos de Entrega Voluntária). Em 1º de fevereiro, foi demolido o PEV do
Jardim do Lago (Figura 7). A ação visou atender aos pedidos da população.
No espaço onde ficava o posto foi realizado o plantio de mudas de árvores
frutíferas, em parceria com a Prefeitura de Atibaia.

36

Figura 7: Desativação do Jardim do Lago e plantio de árvores frutíferas
Fonte:
http://www.atibaianews.com.br/ver_not.php?id=27246&ed=Meio%20Ambiente&cat=Not%EDc
ias. Acesso: 05/08/2014

Em 3 de março, o PEV do Loanda também foi demolido. No mesmo
mês, os postos da Emef Guilherme Pileggi Contesini e da Avenida Maria
Alvim Soares, na região do Alvinópolis, foram desativados (não houve
demolição). A SAAE demoliu outros três pontos: o que ficava na calçada do
prédio da companhia; o da Prefeitura, na Av. da Saudade (ambos no dia 2 de
abril) e o do Parque Edmundo Zanoni (no dia 4 de abril).
Em uma reportagem de um jornal de grande circulação na cidade,
em 10/04/2013, veiculou a seguinte explicação que:
O principal motivo para as demolições e desativações é o fato
de o modelo como os PEVs foram instalados não ser eficiente.
Essas falhas na forma como a coleta seletiva foi estruturada
para os PEVs causa sujeira, descrédito da população e acaba
por facilitar os atos de vandalismo e mau uso. A SAAE fará as
adequações estruturais necessárias. Outro motivo para a
desativação é que há casos de vandalismo, descaso e até riscos
para a saúde da população. Houve incêndios e problemas com
disposição de materiais indevidos, como entulhos, animais
mortos, fezes de animais, móveis e lixo orgânico, além de
outros problemas, como pichação e depredação.
No dia 30 de março, foram descartadas no PEV da SAAE duas
caixas contendo material perfurocortantes (seringas, agulhas,
ampolas com sangue e outros materiais médicos usados). Essa
atitude também contribuiu para a decisão da SAAE, pois esses
materiais são um risco à saúde dos funcionários que retiram o
lixo dos postos, para os catadores independentes, que
procuram material nesses PEVs e para os moradores que
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depositam o lixo reciclável no local, já que toda a área fica
passível de contaminação.

Em reunião com a SAAE dia 12 de agosto de 2014, foi dito que os
PEVs: Jardim Imperial; Fazenda Porto e Serra da Estrela estão em
funcionamento, pois nestes locais as pessoas estavam utilizando de maneira
correta. A Figura 8 mostra o PEV do Jardim Imperial (próximo ao terminal
rodoviário).

Figura 8: PEV do Jardim Imperial
Fonte: Felco Faleiros - foto de 12/08/2014
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Atualmente Atibaia está analisando a possibilidade de implantação
de ECOPONTOS, para isto foi criada a LEI Nº 3.943 de 25 de novembro de
2010, a qual autoriza o Poder Executivo a criar o Programa ECO-PONTOS, no
Município de Atibaia. O artigo 2º descreve o programa e o Artigo 3º detalha o
que deve ser entregue nos ECOPONTOS:
Art. 2º O Programa Eco-Ponto visa estabelecer diretrizes,
critérios e procedimentos para a coleta de resíduos (até 1m³ ou
1000 litros), em pontos destacados nos bairros, disciplinando
as ações necessárias de forma a minimizar os impactos
ambientais, epidemias e proliferação de pestes.
1- O que pode ser entregue no Eco-Ponto:
Resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil e inservíveis tais
como: tijolos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas,
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidro, plásticos,
garrafas, tubulações, fiação elétrica, entulhos de obras, reboco
ou vergalhões de ferro, galhos e folhas de árvores oriundos de
corte de jardim, vegetação em geral de pomar e materiais
recicláveis.
2- O que não pode ser entregue no Eco-Ponto:
Móveis e utensílios domésticos (agendar com o Cata-treco da
SAAE); Pilhas e baterias (entregar em pontos autorizados);
Lâmpadas florescentes ou eletrônicas; Pneus; Gesso; Isopor e
Eletrônicos em geral (computador , TV, home-theater, rádios
portáteis, etc)

O Quadro 9 mostra as prováveis áreas para construção dos
ECOPONTOS em Atibaia e o ANEXO 01 mostra a localização em mapa destas
propostas de ECOPONTOS.
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Quadro 9: Prováveis áreas para construção dos ECOPONTOS em Atibaia

Fonte: SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 19/09/2014

4.1.1.7. DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL
Conforme Tavares (2009), todos os resíduos sólidos domiciliares de
Atibaia, até 1998, eram coletados e destinados para o lixão municipal,
localizado na região do bairro de Caetetuba, a 2 km de distância do centro da
cidade, às margens do rio Atibaia, situado em Área de Preservação Ambiental
- APA e Área de Preservação Permanente - APP.
Em 1998, foi inaugurada da Central de Triagem e Transbordo de
Atibaia, a qual era administrada pela empresa SUL SANEAMENTO E SERVIÇOS
URBANOS S/C LTDA. Em Julho de 2001 esta passou a ser administrada
operacionalmente pela Cooperativa São José e administrativamente pela
Prefeitura e em dezembro de 2001 é aprovada a Lei 381, de 26 de Dezembro
de 2001 transferindo à SAAE toda a responsabilidade de administração de
resíduos sólidos do município.
O autor ainda descreve que a disposição inadequada encerrou-se
com a Lei Complementar Nº 381 de 26 de dezembro de 2001 e parcerias com
a Secretaria de Desenvolvimento Urbano / Caixa Econômica Federal - CEF,
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recursos do Orçamento Geral da União - OGU e a Prefeitura Estância de
Atibaia - PEA.
Atualmente, todos os resíduos domésticos vão para a CENTRAL DE
TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, localizado na Avenida
Jerônimo de Camargo, s/nº em Caetetuba e operado pela COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE. (Figura 9).

Figura 9: Central de Triagem e Transbordo
Fonte: Felco Faleiros - foto de 12/08/2014

A área de transbordo tem a finalidade de recepcionar todos os
resíduos domésticos e comerciais coletados pela AMBITEC GESTÃO DE
RESÍDUOS S/A para que ela realize o carregamento das carretas e transporte
para o Centro de Disposição de Resíduos (CDR) Pedreira, localizado na
Estrada Prof. Edmundo Rosset, 7450 - Bairro Vila Bela – São Paulo, operado
pela empresa ESTTRE Ambiental.
O Quadro 10 mostra o aumento dos resíduos transbordados em
Atibaia de 2012 a 2013, cabe ressaltar que foram transbordados 40.400,16
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toneladas em 2013 e na licença de operação consta a capacidade de 27.600
toneladas por ano. Além disso, o Quadro 11 mostra a diminuição dos
resíduos reciclados no mesmo período.
Quadro 10: Quantidade de resíduos transbordados
Resíduos transbordados (toneladas)
2012
2013
janeiro
3.668,14
4.334,51
fevereiro
3.379,87
3.596,49
março
3.441,02
3.487,61
abril
3.187,16
3.428,18
maio
3.331,99
3.206,55
junho
3.222,24
3.005,94
julho
3.118,49
3.293,02
agosto
3.293,08
3.118,73
setembro
3.063,24
3.158,40
outubro
3.513,66
3.272,77
novembro
3.668,01
3.062,08
dezembro
2.891,11
3.435,88
Total anual
39.778,01
40.400,16
Média mensal
3.314,83
3.366,68
Média diária
110,49
112,22
Fonte: SAAE (2014) - Edital Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI de 23 de Maio
de 2014
Período

Quadro 11: Quantidade de resíduos reciclados
Resíduos reciclados (toneladas)
Período
2012
2013
janeiro
327,97
299,34
fevereiro
245,30
198,83
março
310,51
225,84
abril
313,67
209,92
maio
297,14
253,93
junho
331,69
262,54
julho
249,55
251,43
agosto
300,82
256,93
setembro
207,06
165,41
outubro
351,69
289,15
novembro
235,04
260,07
dezembro
224,45
279,47
Total anual
3394,89
2952,86
Média mensal
282,91
246,07
Média diária
9,43
8,20
Fonte: SAAE (2014) - Edital Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI de 23 de Maio
de 2014
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Os resultados do Quadro 10 e Quadro 11 confirmam as
informações de que os cooperados, em função do ajuste da alta velocidade
da esteira, acabam escolhendo os resíduos com maior valor agregado na
triagem. Em consequência disto, há um aumento dos resíduos transbordados
e consequentemente um aumento nos custos de disposição final.
A Central de Triagem reciclou, em 2013, 7,34% do que é coletado
(Quadro 12).
Quadro 12: Produção de reciclados por tipo de produto
Período
mês/ano

Reciclagem (ton)
Papel
Sucata

Alumínio

Plástico

PET

Vidro

Tetra Pak

Reciclado
(ton)

Reciclado
/Coletado

jan/13

143,86

28,87

4,10

72,06

26,60

23,85

-

299,34

7,66%

fev/13

95,85

17,89

6,57

38,03

31,86

8,63

-

198,83

6,06%

mar/13

80,31

23,98

6,39

64,53

25,30

16,53

8,80

225,84

6,77%

abr/13

116,05

20,75

3,61

40,13

14,76

14,62

-

209,92

6,54%

mai/13

142,04

22,79

5,02

52,03

15,21

16,84

-

253,93

8,14%

jun/13

115,48

25,02

6,41

84,41

13,04

18,18

-

262,54

8,56%

jul/13

110,00

24,32

4,96

83,20

12,45

16,50

-

251,43

7,90%

ago/13

107,30

23,82

6,30

91,00

11,26

17,25

-

256,93

8,14%

set/13

83,89

10,35

3,97

47,78

10,04

5,41

3,97

165,41

4,97%

out/13

138,98

23,15

6,24

83,85

11,24

25,69

-

289,15

8,00%

nov/13

132,56

22,45

7,30

67,24

15,61

14,91

-

260,07

7,40%

dez/13

143,37

21,83

4,20

80,49

6,93

22,65

-

279,47

7,92%

2013

1409,69 265,22 65,07

804,75

194,30 201,06 12,77

2952,86

7,34%

Méd. mês 117,47

22,10

5,42

67,06

16,19

16,76

1,06

246,07

-

Méd. dia

0,74

0,18

2,24

0,54

0,56

0,04

8,20

-

3,92

Fonte: SAAE (2014) - Edital Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI de 23 de Maio
de 2014

Cabe ressaltar que, segundo informações da SAAE (e-mail enviado
por Robson Sampone em 22/09/2014), em Outubro de 2008 foi celebrado
Contrato com o Agente Financeiro (Caixa Econômica Federal), sendo o
Tomador do contrato a PEA (Prefeitura da Estância de Atibaia) para que a
SAAE executasse as ampliações e melhorias no local. Os repasses estão sendo
efetuados perante a Lei 4202/13. A situação destas ampliações/reformas
estão listadas a seguir:


Galpão de recepção de resíduos sólidos; já executado



Galpão de triagem de resíduos sólidos; já executado



Galpão de transbordo de resíduos sólidos; já executado
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Piso em concreto da área de recepção, área de triagem e área de
transbordo; já executados



Reforma das estruturas já existentes (coberturas, calhas, alvenarias
e etc); já executadas



Escritório; já executado



Caminhão Baú; já adquirido



Retroescavadeira; já adquirida



Esteira; a concluir



Pavimentação asfáltica; a concluir



Elétrica; a concluir



Drenagem. a concluir
4.1.1.7.1 Cooperativa São José
Segundo Tavares (2009), Atibaia iniciou sua experiência com o

cadastramento dos ex catadores, através de um assistente social, por meio de
entrevistas, visitas domiciliares e visitas no lixão. Na segunda etapa, foi
desenvolvido um curso de capacitação para os catadores, abordando
aspectos de limpeza urbana, coleta seletiva e tratamento de resíduos,
deixando-os preparados para a formação da cooperativa. Providenciou-se,
também, acesso de todos ao sistema de saúde local, compreendendo
atendimento médico, odontológico e psicológico, além de apoio do serviço
social e cobertura vacinal.
Após sua capacitação, os ex catadores passaram a utilizar os
equipamentos existentes da Central de Triagem e Transbordo para a
separação do material reciclável, reduzindo assim a quantidade de resíduos
enviada ao aterro sanitário e promovendo geração de renda para os
trabalhadores.
A Cooperativa São José formalizou-se em 2001 e atualmente,
possuem um termo de convênio com a SAAE, o qual constitui a colaboração
recíproca entre as partes para reduzir o impacto poluidor dos resíduos
sólidos domésticos, inertes e não perigosos gerados no município de Atibaia.
A Figura 10 mostra os cooperados trabalhando na Central de
Triagem e Transbordo.
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Figura 10: Cooperados trabalhando na Central de Triagem e Transbordo
Fonte: Felco Faleiros - foto de 12/08/2014

Conforme Tavares (2009), em 2002 foi implantado o Programa
Coleta Seletiva, sendo estendido aos poucos para todos os bairros da zona
urbana da cidade. Este programa integrou a SAAE, Prefeitura e Cooperativa
de Catadores Vila São José, sendo gerido pela SAAE/PREFEITURA e os
resíduos triados pela Cooperativa para posterior comercialização, dessa
forma tornando-os funcionalmente auto sustentáveis.
Atualmente, segundo informações da presidente da Cooperativa
São José e de um funcionário da SAAE do setor administrativo da Central de
Triagem e Transbordo, em visita técnica no dia 12.08.2014, trabalham no
local cerca de 120 cooperados, a renda média por cooperado é de R$
1.200,00, trabalhando de 5 a 6 horas por dia.
O Quadro 13 mostra o valor negociado em 2014 para os recicláveis
pela Cooperativa São José.
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Quadro 13: Materiais recicláveis negociados em 2014 - valores em R$/kg

Fonte: SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 08/10/2014

Na mesma visita técnica ainda foi dito que os maiores problemas
encontrados são a esteira que sempre precisa de manutenção e os resíduos
úmidos que não vêm separados. Mesmo assim, 80% da renda que retiram
vem da coleta domiciliar e comercial. Existem muitos aposentados dentre os
cooperados e por serem mais idosos possuem maior dificuldade com a
velocidade da esteira, entretanto se diminuir a velocidade da mesma os
resíduos fermentam e as pessoas não conseguem trabalhar com o forte odor.
Outro fato complicador é que não possuem um local para estoque, desta
forma precisam vender os resíduos assim que forem triados, não podendo
aguardar a valorização do resíduo no mercado financeiro.
4.1.1.7.2 Licenciamento ambiental
Em 10/09/2008 foi solicitada a Licença Prévia e de Instalação da
Central de Triagem e Transbordo, a qual foi emitida em 28/07/2009 sob o
número 600002173, mediante as seguintes exigências técnicas:

Disponível em: http://autenticidade.cetesb.sp.gov.br/pdf/36600002170128072009.pdf.
Acesso: 02/12/2014
3
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Deverá ser implantado sistema de drenagem e segregação de águas
pluviais. As águas pluviais contaminadas deverão ser gerenciadas
como efluentes líquidos, devendo ser adequadamente tratadas e
dispostas como os demais efluentes gerados.



Os despejos líquidos da lavagem de pisos e o chorume gerado na
área de transbordo de lixo deverão ser encaminhados a sistemas
de tratamento externos de efluentes líquidos licenciados para o
seu recebimento, conforme proposta do empreendedor, sendo que
os mesmos deverão ser tratados de modo a atender ao Artigo 19-A
do Regulamento da Lei Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decreto
nº 8468/76, alterado pelo Decreto Estadual nº 15.425/80, bem
como Resolução CONAMA 357, de 17.03.2005.



Fica proibida qualquer queima de resíduos, papéis, madeiras,
galhos, plásticos e outros materiais, ao ar livre no local.



As áreas de movimentação e tráfego de máquinas e veículos
deverão ser pavimentadas ou umectadas permanentemente, de
forma a impedir a emissão de poluentes (material particulado) na
atmosfera.



Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera,
em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de
propriedade do empreendimento.



Fica proibido o recebimento na estação de transbordo dos
seguintes resíduos:
o

Resíduos sólidos de qualquer natureza enquadrados na classe I,
conforme a NBR-10004, da ABNT;

o

Resíduos sólidos provenientes de processos industriais;

o

Resíduos sólidos de serviço de saúde;

o

Resíduos e/ou embalagens de defensivos agrícolas e/ou de
qualquer produto químico utilizado na manutenção de lavouras;

o



Resíduos da construção civil.

O local não poderá ser utilizado para destinação final de resíduos
domésticos. As operações de recebimento e destinação a terceiros
deverão ser realizadas em curto espaço de tempo, a fim de evitar a
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geração de problemas ambientais que acarretem inconvenientes ao
bem estar público.


Os resíduos domésticos deverão ter destinação adequada, em local
aceito e aprovado pela CETESB, de forma a não causar poluição do
meio

ambiente,

atendendo

o

disposto

no

Artigo
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do

Regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto 8.468/76 e
suas alterações.


Deverá ser executado e mantido o isolamento físico e visual da
área através da implantação de muro com altura suficiente pra tal
e implantação de controle de acesso.



Deverá ser afixado aviso, identificando o empreendimento e
alertando quanto à proibição da entrada e permanência de pessoas
estranhas no local do aterro.



Deverá ser implantado programa de monitoramento das águas
subterrâneas, na área de influência da estação de transbordo, com
a instalação de, no mínimo, 01 (um) poço de monitoramento a
montante da área e de 02 (dois) poços de monitoramento a
jusante. As análises deverão levar em consideração os parâmetros
constantes da Portaria 518, de 25.03.2004, publicada pelo
Ministério

da

monitoramento

Saúde.
e

a

A

implantação

apresentação

à

deste

CETESB

programa
dos

de

primeiros

resultados de análises das águas subterrâneas deverão se dar antes
da solicitação da Licença de Operação. Posteriormente, as
campanhas de amostragem deverão ser repetidas trimestralmente.
Será obrigatória a execução do primeiro ciclo anual, após o que a
CETESB poderá, em caso de justificativa técnica adequada e a
pedido da SAAE, alterar a periodicidade


As vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão
ser controladas de modo a evitar incômodos ao bem estar público.



Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento
deverão atender aos padrões estabelecidos pela norma NBR 10151
- "Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o
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conforto da comunidade - Procedimento", da ABNT, conforme
Resolução Conama nº 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90.


Deverá ser implantada sistemática de registros de recebimento e
destinação de todos resíduos, tanto os encaminhados para
reciclagem como os destinados a disposição em aterro, com
encaminhamento de relatório anual à CETESB.
Após o cumprimento das exigências supracitadas foi emitida em

09/05/2014 a licença de Operação nº 60003481 (válida até 09/05/2019)4
para a triagem e transbordo de 27.600 toneladas/ano de resíduos
domiciliares, utilizando os seguintes equipamentos:


Carregador mecânico (Qtde: 1) (30,00 cv)



Prensa hidráulica (Qtde: 4) (5,00 cv)



Balança (Qtde: 1) (10,00 cv) (30,00 t)



Esteira transportadora (Qtde: 3) (10,00 cv)
Conforme informações da licença de operação nº 60003481 de

09/05/2014, o local possui 1.489,36 m² de área construída e um terreno de
19.307,63 m². O horário de funcionamento é das 6 às 23h com 6 funcionários
trabalhando no administrativo e 125 na produção.
4.1.1.7.3 Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse PMI
Em 23/05/2014, foi aberto um Edital de Procedimento de
Manifestação de Interesse - PMI. Tal edital teve por finalidade receber e
analisar Requerimento de Interessados a elaborar estudos a serem
eventualmente utilizados pela SAAE em possível processo de delegação dos
serviços públicos de tratamento e destinação final de resíduos sólidos
urbanos do Município de Atibaia.
No mesmo edital a SAAE esclarece que o recebimento de
Requerimento de Manifestação de Interesse não representa a abertura de
Disponível em: http://autenticidade.cetesb.sp.gov.br/pdf/02600034810109052014.pdf.
Acesso: 30/07/2014
4
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licitação ou qualquer outro procedimento relativo à contratação da prestação
de serviços públicos de tratamento e destinação final de resíduos sólidos
urbanos no Município de Atibaia. Os Requerimentos de Manifestação de
Interesse foram apresentados até às 16:00h, do dia 13 de Junho de 2014.
Sete empresas protocolaram seus requerimentos e, após análise da
SAAE e da FIPE, três delas obtiveram a autorização para a elaboração dos
blocos de estudos, divididos em: Bloco 1 – Estudos de Viabilidade EconômicoFinanceiro, Bloco 2 – Estudos Técnicos de Engenharia, Bloco 3 – Estudos
Jurídicos.
Em 16/09/14 até às 16:00h, apenas duas empresas entregaram tais
estudos. Após apreciação e análise da SAAE (Bloco Estudos Técnicos de
Engenharia) e FIPE (Blocos Estudos Jurídicos e Econômico-Financeiro), saiu o
resultado com publicação dos mesmos em 19/11/14.
4.1.1.7.4 Descartes irregulares
Segundo informações do Censo Demográfico do IBGE de 2010, em
Características da População e dos Domicílios, Atibaia possuía, em 2010,
37.656 domicílios particulares permanentes que destinavam seus resíduos
para o sistema de coleta existente. Entretanto, por desconhecimento ou falta
de conscientização ambiental 697 domicílios particulares permanentes
descartavam irregularmente seus resíduos, como demonstrado no Quadro
14.
Quadro 14: Descartes irregulares em Atibaia referente ao ano de 2010
Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Jogado em rio, lago ou mar

-

domicílios

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Outro destino

77

domicílios

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Queimado (na propriedade)

559 domicílios

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Enterrado (na propriedade)

56

domicílios

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Jogado em terreno baldio ou
logradouro

5

domicílios

Fonte: IBGE Censo Demográfico de 2010. Disponível em:
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=350410&idtema=67&searc
h=sao-paulo|atibaia|censo-demografico-2010:-resultados-do-universo-caracteristicas-dapopulacao-e-dos-domicilios. Acesso: 14/10/2014

Apesar dos dados quantitativos de descarte irregular serem de
2010, o Censo Demográfico coleta e disponibiliza informações apenas de 10
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em 10 anos. Ao indagar a SAAE sobre o conhecimento destes dados, foi dito
que não há um levantamento quantitativo destes resíduos, entretanto os
locais de descarte foram mapeados, conforme ANEXO 01.
4.1.1.8. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
A coleta, o transbordo e a destinação final de resíduos são
realizados pela AMBITEC GESTÃO DE RESÍDUOS S/A, sob responsabilidade da
SAAE Atibaia, e o aterro, controlado e licenciado pela CETESB, é administrado
pelo Centro de Disposição de Resíduos (CDR) Pedreira, localizado na Estrada
Prof. Edmundo Rosset, 7450 - Bairro Vila Bela – São Paulo, operado pela
empresa ESTTRE Ambiental.
A SAAE Atibaia administra o programa de coleta seletiva,
entretanto, a coleta é realizada pela empresa AMBITEC GESTÃO DE RESÍDUOS
S/A e pela Cooperativa São José.
A área da Central de Triagem e Transbordo é concedida pela
Prefeitura e a SAAE opera e disponibiliza à Cooperativa São José apoio
técnico/operacional,

custeio

com

energia

elétrica,

manutenção

das

instalações (balança, esteira, limpeza), entre outros.
A triagem vem sendo operada pela Cooperativa São José com apoio
da SAAE.
4.1.2. RESÍDUOS DE LIMPEZA PÚBLICA
4.1.2.1. ORIGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS
Conforme MMA (2012), as atividades de limpeza pública, definidas
na Lei Federal de Saneamento Básico, dizem respeito a: varrição, capina,
podas

e

atividades

correlatas;

limpeza

de

escadarias,

monumentos,

sanitários, abrigos e outros; raspagem e remoção de terra e areia em
logradouros públicos; desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e
correlatos; e limpeza dos resíduos de feiras públicas e eventos de acesso
aberto ao público.
Os resíduos da varrição são constituídos por materiais de pequenas
dimensões, principalmente os carreados pelo vento ou oriundos da presença
humana nos espaços urbanos. É comum a presença de areia e terra, folhas,
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pequenas embalagens e pedaços de madeira, fezes de animais e outros. As
atividades de varrição, muitas vezes, limitam-se às vias centrais e centros
comerciais dos municípios.
Mesclam-se com as atividades de limpeza pública aquelas de
caráter corretivo, que são feitas nos costumeiros pontos viciados de cada
município. Nestes pontos observa-se a presença significativa de resíduos da
construção, inclusive solo, resíduos volumosos e resíduos domiciliares.
Em virtude dos dados de coleta de resíduos de limpeza pública
serem apresentados de forma conjunta (capina, varrição e cemitério) no item
4.1.2.6 a seguir. É importante salientar que segundo MMA (2012), parte dos
resíduos gerados nos cemitérios se sobrepõe a outros tipos de resíduos. É o
caso, por exemplo, dos resíduos da construção e manutenção de jazigos, dos
resíduos secos e dos resíduos verdes dos arranjos florais e similares, e dos
resíduos

de

madeira

provenientes

dos

esquifes.

Os

resíduos

da

decomposição de corpos (ossos e outros) provenientes do processo de
exumação são específicos deste tipo de instalação.
4.1.2.2. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
A LEI COMPLEMENTAR Nº 237 de 18 de Dezembro de 1.997, que
dispõe sobre a limpeza pública do município, no seu artigo 4º trata da
competência da prefeitura a respeito da limpeza pública:
Artigo 4º - Compete, ainda à Prefeitura Municipal:
I - a conservação da limpeza pública executada na área do
Município;
II - a limpeza de túneis, escadarias, passagens, vielas, abrigos,
monumentos, cabinas de telefones públicos e sanitários
públicos;
III - a raspagem e a remoção de terra, e areia e material
carregado pelas águas pluviais para as vias e logradouros
públicos pavimentados;
IV - a capinação do leito das ruas e a remoção do produto
resultante, assim como a irrigação das vias e logradouros
públicos não pavimentados, dentro da área urbana;
V - a limpeza das áreas públicas em aberto;
VI - a limpeza e a desobstrução de bueiros e galerias pluviais;
VII - a destinação dos resíduos sólidos para aterros sanitários,
incineradores, usinas de tratamento e outros fins.
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No seu artigo 5º assegura à Prefeitura poderá terceirizar os serviços
de limpeza pública:
Artigo 5º - A execução dos serviços de limpeza pública de
competência da Prefeitura poderá ser realizada diretamente ou
por
firmas
especializadas,
previamente
cadastradas,
observadas as disposições pertinentes à matéria.

Os artigos 9º e 10º da mesma lei tratam dos resíduos de feiras:
Artigo 9º - Imediatamente após o encerramento da feira, os
feirantes recolherão os detritos e resíduos de qualquer
natureza, eventualmente existentes nas calçadas e vias
públicas, procedendo à varrição do local, respeitada a área de
localização de suas barracas.
Parágrafo 1º - Os feirantes que comercializem com pescados e
vísceras de animais de corte e de aves abatidas deverão
efetuar, ainda, a higienização e desodorização de suas
barracas.
Parágrafo 2º - Os detritos, uma vez acondicionados em
recipientes adequados, pelos feirantes, serão recolhidos pela
Prefeitura.
Artigo 10 - Mediante pagamento do preço do serviço público,
fixado pelo Executivo, poderá a Prefeitura proceder à varrição
dos resíduos provenientes de feiras livres.

Dos artigos 30º a 33º da mesma lei tratam dos resíduos de varrição:
Artigo 30 - O proprietário ou possuidor do imóvel deverá
proceder à varrição de seu próprio passeio de forma a mantêlo limpo, sob pena de, não fazendo, ficar sujeito às penalidades
desta Lei.
Artigo 31 - Em qualquer área ou terreno, assim como ao longo
do leito de rios, canais, córregos, lagos e depressões , bueiros,
valetas de escoamento, poços de visita e outros pontos de
sistema de águas pluviais, é proibido depositar ou lançar lixo,
resíduos, detritos, animais mortos, mobiliário usado, folhagem,
material de podação, terra, resíduos de limpeza de fossas ou
poços absorventes, óleo, gordura, graxa, tintas e qualquer
material ou sobras.
Artigo 32 - Os responsáveis por imóveis não edificados
deverão mantê-los limpos, capinados, desinfetados e drenados,
na forma e sob as sanções estabelecidas em Lei.
Artigo 33 - A limpeza das áreas, ruas internas, entradas e
serviços comuns dos agrupamentos de edificações, constitui
obrigação dos proprietários e usuários, que deverão colocar os
resíduos recolhidos em pontos de coleta que facilitem a
remoção pela Prefeitura.

Segundo o regulamento da SAAE (DECRETO N° 4.398 de 06 de
outubro de 2003), no artigo 30, é de competência da SAAE: os materiais
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oriundos de varredura domiciliar; os restos de limpeza e poda de jardins.
que fiquem contidos em recipientes de até 100 (cem) litros e os resíduos
oriundos de varrição domiciliar sob forma pastosa, que não poderão conter
mais que 70% (setenta por cento) de água, em recipientes de até 100 (cem)
litros. Os resíduos de poda e capinação de terrenos particulares em volume
superior a 100 litros diários seguirão o seguinte procedimento:
Art. 82 - Os interessados deverão seguir as seguintes normas
estabelecidas quanto à forma de tratamento de galharias para
destinação final, desde que efetuado o pagamento de tarifa,
para que seja permitida a descarga no local indicado pela
SAAE. que poderá estar enquadrada de acordo com as
seguintes especificações:
I - Tarifa de Carga Trabalhada (TCT), quando a carga se
enquadrar como:
a) tronco limpo,
b) galhos entre 20 mm a 150 mm limpos,
c) restante da galharia arrumada em separado.
II - Para carga não trabalhada será cobrada a Tarifa de Carga
não Trabalhada (TCNT) que deverá ter seu valor superior à da
TCT em 50%.
III - Para carga não trabalhada, ou em volume excessivo, ou
cargas que extrapolem os limites da carroceria, quer seja na
altura da carga, ou quer seja quanto nas suas laterais será
cobrado o valor de Tarifa de Carga de Excesso (TCE), que
deverá ter valor superior à TCNT em 200%.
Art. 83 - Para capins, ou qualquer tipo de resíduos vegetais
oriundos de capinação, roçada, ou para restos vegetais
provenientes de limpeza de terrenos praticados por máquina
(retro-escavadeiras ou similares), que forem destinados ao
local indicado pela SAAE, por via de caminhões, ficarão
sujeitos a tarifação estipulada de acordo com a capacidade de
carga do caminhão.
Art. 84 - Para a descarga de tocos, troncos com raízes ou até
mesmo galharias provenientes da retirada de árvores de
grande porte, a SAAE deverá ser consultado, podendo
autorizar ou não a descarga desse tipo de material, se a mesma
não for trabalhado e tiver reduzidas as suas proporções.
Art. 85 - Para destinação de qualquer outro tipo de materiais
provenientes de galharias, não previstos nesta subseção,
deverá ser consultada a SAAE, a fim de indicar o destino a ser
dado a tais resíduos.
Art, 86 - Os resíduos provenientes da poda da arborização
particular, deverão ser acondicionados na forma de feixes
rígidos, observando os seguintes parâmetros:
I - comprimento máximo de 50 (cinqüenta) centímetros,
II - diâmetro máximo de 30 (trinta) centímetros;
III - massa individual de, no máximo, 30 (trinta) quilogramas.
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A LEI COMPLEMENTAR Nº 581 de 19 de dezembro de 2008 atribui à
Secretaria de Infraestrutura no Artigo 34, parágrafo 3º, as seguintes funções
relativas à manutenção do Município e dos próprios municipais:
Art. 34 - A Secretaria Infraestrutura tem as seguintes
atribuições:
§3º - Atribuições relativas aos serviços de manutenção do
Município e dos próprios municipais:
I - Executar ou fiscalizar os serviços de coleta de lixo e de sua
destinação final, empreendendo estudos técnicos, visando à
melhoria dos serviços de limpeza e saúde públicas e
estabelecendo, quando conveniente e necessário, as
pertinentes concessões a entidades da administração indireta
municipal;
II - Executar ou fiscalizar os serviços de limpeza das ruas e
logradouros públicos, capina e varrição;
III - Executar ou fiscalizar os serviços de limpeza de rios,
córregos e galerias;
IV - Executar ou fiscalizar os serviços de manutenção,
conservação e reforma dos próprios municipais;
V - Executar ou fiscalizar os serviços de conservação e
manutenção das praças, parques e jardins do Município,
apoiando as iniciativas voltadas à adequação do espaço
urbano, visando a melhoria das condições de convivência da
população residente e visitante;
VI - Garantir ou fiscalizar a guarda e zelo do patrimônio
público municipal;
VII - Participar da programação de engenharia de tráfego e de
transportes do município;
VIII - Supervisionar a administração do cemitério municipal,
coordenando estudos e propondo política de longo prazo
visando garantir seu uso racional, evitando problemas de
saturação e contaminação do solo, e;
IX - Regulamentar os serviços funerários existentes no
Município.”

Conforme informações, na 1ª reunião técnica do Plano de Coleta
Seletiva 12/08/2014, está sendo elaborada uma minuta de lei para os
resíduos verdes e lenhosos.
4.1.2.3. GERAÇÃO
Segundo MMA (2012), os resíduos resultantes das atividades de
limpeza pública representam cerca de 15% da geração total de resíduos
domiciliares, excluída a quantidade de resíduos de construção em deposições
irregulares. A partir desta taxa de geração, foi feita uma estimativa de
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geração de resíduos de limpeza pública para a área urbana, a partir dos
dados do censo 2010 do IBGE e projetado para 2013 (Quadro 15).
Quadro 15: Geração de resíduos de limpeza pública em Atibaia
População (2013)
Área Urbana

121.126

Geração de resíduos
sólidos domiciliares
(ton/ano)
37.579,34

Geração de resíduos de
limpeza pública em 2013
(ton/ano)
5.636,89

Fonte: Adaptado de IBGE - Censo Demográfico 2010 e MMA (2012)

Conforme ATIBAIA (2011), no DECRETO Nº 6.608 de 25 de
novembro de 2011, são gerados por dia nos 2 cemitérios existentes em
Atibaia aproximadamente 4m³ de resíduos da construção civil.
4.1.2.4. SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E VARRIÇÃO
O serviço de varrição em Atibaia abrange 100% da área urbana,
cerca de 70% dos varredores são terceirizados pela empresa Novata, o
restante é funcionário da Prefeitura, totalizando uma equipe de 80
varredores. Conforme informações da Secretaria de Infraestrutura5, "o
prognóstico é de que cada gari retire, por dia, entre 80 kg e 100 kg de lixo
das ruas e demais espaços públicos".
Existe ainda, em Atibaia, um programa de podas regulares. Neste,
em média, a periodicidade de retorno para o mesmo local se dá em torno de
1 ano, salvo necessidades de ordem de regularização e reurbanização do
local ou risco eminente e efetivo de tombamento de árvores (ou galhos) na
rede elétrica, ou em patrimônio ou próprios municipais.
4.1.2.5. ACONDICIONAMENTO
Os resíduos de varrição e limpeza em geral são acondicionados em
carrinhos de mão (Figura 11) e posteriormente sacos de 100 (cem) litros.
Conforme informações, na 1ª reunião técnica de 12/08/2014, há no
município a problemática de deixarem os sacos de 100 litros preto nas
esquinas e a população achar que é resíduo domiciliar e colocar os resíduos
próprios no mesmo local.
Disponível em: http://atibaianovo.com.br/prefeitura-dobra-numero-de-garis-da-equipe-delimpeza-urbana/. Acesso: 05/08/2014
5

56
Entretanto, ao fazer a coleta dos resíduos de varrição, os resíduos
domiciliares (próprios) são deixados no local. Para resolver este problema
pensaram em utilizar um saco de outra cor para os resíduos de varrição e
alertar a população sobre a diferença dos resíduos.

Figura 11: Serviço de varrição (esquerda); Carrinho de mão para coleta de
resíduos de varrição azul Novata (centro) e Carrinho de mão para coleta de
resíduos de varrição amarelo Prefeitura (direita)
Fonte: Foto à esquerda - Disponível em: http://atibaianovo.com.br/mais-40-garis-prefeiturarealiza-limpeza-e-manutencao-em-diversos-bairros/.
Foto central - Disponível em: http://www.guiadeatibaia.com/noticia/229/equipe-devarredores-de-rua-recebe-novos-carrinhos-para-coleta-de-lixo
Foto à Direita - Disponível em: http://atibaianovo.com.br/servidores-responsaveis-pelavarricao-de-rua-recebem-novos-carrinhos-para-lixo/ e Acesso: 05/08/2014

Segundo ATIBAIA (2011), no DECRETO Nº 6.608 de 25 de novembro
de 2011, os resíduos do tipo domiciliar oriundos da varrição e restos dos
comerciantes na limpeza do mercado municipal são dispostos em sacos
plásticos de 100 litros e disposto numa lixeira fechada. Hoje, o Mercado
Municipal de Atibaia, considerado Grande Gerador, contratou empresa
particular, onde através de um container realiza a coleta em torno de 02
vezes por semana.
Também na 1ª reunião técnica de 12/08/2014, a ELEKTRO faz a
poda nos locais de fiação e deixa os resíduos por no máximo 5 dias embaixo
das árvores, a população reclama e a prefeitura tem que fazer a coleta,
quando não há reclamação a ELEKTRO faz o recolhimento, a trituração e
compostagem destes resíduos.
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4.1.2.6. COLETA E TRANSPORTE
Os itinerários das podas são definidos através de programa préestabelecido pela divisão, porém nas ordens de serviços emitidos podem
prevalecer prioridades como ocorrências emergenciais, tais como galhos
tocando nos fios elétricos ou causando perigo as pessoas.
Segundo ATIBAIA (2011), no DECRETO Nº 6.608 de 25 de novembro
de

2011,

os

resíduos

dos

cemitérios

são

dispostos

em

caçambas

estacionárias e transportadas por caminhão poliguindaste da Secretaria de
Infraestrutura até a Central de Triagem e Transbordo.
Conforme informações da SAAE Atibaia a coleta dos Resíduos de
Capina, Varrição e Cemitério é crescente de 2012 a 2013 (Quadro 16).
Quadro 16: Coleta dos Resíduos de Capina, Varrição e Cemitério
Quantidade (ton)
Período
2012
2013
Janeiro
74,75
115
Fevereiro
82,61
118,24
Março
81,49
111,62
Abril
68,63
152,78
Maio
62,73
83,25
Junho
96,07
105,7
Julho
84,84
110,72
Agosto
79,71
107,08
Setembro
42,91
103,34
Outubro
91,12
107,44
Novembro
77,07
79,67
Dezembro
60,58
78,66
TOTAL
902,51
1.273,50
Fonte: SAAE Atibaia (e-mail enviado por Robson Sampone em 30/09/2014)

O ANEXO 01 mostra o plano de trabalho da varrição em Atibaia,
conforme Quadro 17 são 38 bairros com varrição diária e 47 bairros com
varrição em dias intercalados ou mutirão, totalizando 85 bairros atendidos.
Quadro 17: Locais de Varrição
DIÁRIA
ALVINÓPOLIS
JARDIM ALVINÓPOLIS
ATIBAIA JARDIM
JARDIM DO LAGO
VILA CARVALHO
JARDIM BRASIL
VILA MARIA

INTERCALADA OU POR MUTIRÃO
CAMPOS DE ATIBAIA
JARDIM SÃO FELIPE
JARDIM CILAR
JARDIM SANTO ANTONIO
RECREIO ESTORIL
RECREIO ESTORIL II
VILA SÃO JOSÉ I
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DIÁRIA
PARQUE DAS NAÇÕES
CENTRO
VILA HORÁCIO NETO
PARQUE DOS COQUEIROS
VILA APARECIDA
JARDIM 3º CENTENÁRIO
VILA SALLES
VILA MASSONI
VILA RICA
VILA DOS NETOS
BAIRRO JERÔNIMO DE CAMARGO
TAPAJÓS
LOANDA
SAMAMBAIA
VILA SANTISTA
VILA JUNQUEIRA
CIDADE SATÉLITE
VILA THAÍS
VILA GARDÊNIA
NOVA GARDÊNIA
JARDIM ITAPERI
JARDIM NIRVANA
JARDIM SIRIEMA
JARDIM SUMARÉ
JARDIM SÃO NICOLAU
JARDIM FLORESTA
VILA ROMERO
VILA DONA CARMELA
VILA HELENA
VILA GIGLIO
ESTÂNCIA LINCE

INTERCALADA OU POR MUTIRÃO
VILA SÃO JOSÉ II
VILA SÃO JOSÉ III
CHÁCARAS SÃO BENEDITO
TANQUE
JARDIM SUELI
NOVA ATIBAIA
JARDIM COLONIAL
VILA SANTA CLARA
CAETETUBA
CHÁCARAS SÃO PEDRO
ALVINÓPOLIS II
JARDIM CEREJEIRAS
JARDIM IMPERIAL
CHÁCARAS BRASIL
JARDIM ESTÂNCIA BRASIL
PORTÃO
JARDIM DO TREVO
PLANALTO ATIBAIA
BAIRRO DA PONTE
VILA MIRA
JARDIM ROSELI
JARDIM BROGOTÁ
JARDIM IPÊ
JARDIM MORUMBI
JARDIM DOS PINHEIROS
JARDIM JARAGUÁ
VILA LÉA
CHÁCARAS ITAPETINGA
JARDIM DAS FLORES
RETIRO DAS FONTES
VILA PETRÓPOLIS
JARDIM SANTA BÁRBARA
JARDIM ENEIDE
VILA OLGA
RECREIO MARISTELA
JARDIM MARISTELA
JARDIM MARISTELA II
JARDIM PAULISTA
JARDIM PAULISTA – GLEBA C
RIBEIRÃO DOS PORCOS
Fonte: SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 19/09/2014

Por dia são transportadas de 30 a 40 caçambas de resíduos de
capina pela Secretaria de Infraestrutura para a área de destinação no Bairro
Ressaca (Figura 12).
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Figura 12: Caminhão da Secretaria de Infraestrutura transportando os resíduos de
capina para a Área de destinação no Bairro Ressaca
Fonte: Felco Faleiros - foto tirada em 12/08/2014

4.1.2.7. DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL
A destinação dos resíduos de varrição e de cemitérios é a Central
de Triagem e Transbordo (CTT), e o destino final é o Centro de Disposição de
Resíduos (CDR) Pedreira.
Já os resíduos de poda são recolhidos pela Secretaria de
Infraestrutura e encaminhados para o Campo de Reciclagem, localizado na
Estrada Municipal Luciano Rocha Peçanha, onde os galhos são triturados e
picados para reaproveitamento nas praças da cidade (Figura 13).
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Figura 13: Campo de Reciclagem - destinação de resíduos de poda no Bairro
Ressaca.
Fonte: Felco Faleiros - foto tirada em 12/08/2014

Os resíduos de capina são aterrados no Bairro Ressaca pela
Prefeitura Municipal (Figura 14).

Figura 14: Área de destinação dos resíduos de capina no Bairro Ressaca
Fonte: Felco Faleiros - foto tirada em 12/08/2014
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4.1.2.8. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
De acordo com a Lei Complementar nº 643 de 5 de abril de 2012, o
serviço de varrição é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, no
Departamento de Vias Públicas, mais especificamente a Divisão de Limpeza
Pública no Setor de Varrição de Vias Públicas.
A Secretaria de Infraestrutura no Departamento de Serviços
Públicos: pela Divisão de Manutenção de Parques e Jardins é responsável pela
Varrição e Limpeza de Parques e Jardins e Podas e Remoção de Árvores; já
pela Divisão de Cemitérios e Velórios é responsável pelos resíduos de
cemitério.
4.1.3. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)
4.1.3.1. DADOS GERAIS E CARACTERIZAÇÃO
Conforme MMA (2012), nestes resíduos predominam materiais
trituráveis como restos de alvenarias, argamassas, concreto e asfalto, além
do solo, todos designados como RCC classe A (reutilizáveis ou recicláveis).
Correspondem, a 80% da composição típica desse material.
Comparecem

ainda

materiais

facilmente

recicláveis,

como

embalagens em geral, tubos, fiação, metais, madeira e o gesso. Este conjunto
é designado de classe B (recicláveis para outras destinações) e corresponde a
quase 20% do total sendo que metade é debitado às madeiras, bastante
usadas na construção.
O restante dos RCC são os resíduos para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/ recuperação e os resíduos potencialmente
perigosos como alguns tipos de óleos, graxas, impermeabilizantes, solventes,
tintas e baterias de ferramentas.
4.1.3.2. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
O município de Atibaia possui a Lei nº 3.696 de 2008 e o Decreto nº
5982 de 2009 que a regulamenta, estabelecendo diretrizes para os resíduos
oriundos da Construção Civil. Nesta mesma Lei institui o Plano Integrado de
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Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, entretanto não existe este
documento com diagnóstico, prognóstico e ações para os RCCs.
De acordo com a Lei e disposto no artigo 56 do Decreto municipal
nº 5.982, foi novamente criado o Núcleo Permanente de Gestão, contando
com a representação de membros da SAAE Atibaia, Secretaria de Urbanismo
e Meio Ambiente e Secretaria de Infraestrutura e Obras. A SAAE Atibaia é a
gestora do grupo, que se reúne mensalmente para propor práticas e
monitorar a implementação das mesmas.
Por meio do Controle de Transporte de Resíduos (CTR) é possível
identificar o destino adequado aos resíduos de construção civil, que deve ser
apresentado, pelo responsável da obra, à Secretaria de Urbanismo e Meio
Ambiente para obtenção do Alvará de Conclusão e após o documento
“Habite-se”, da construção. Com esta sistemática, em vigor, o gerador dos
resíduos é responsabilizado, por todas as etapas desde a caracterização,
triagem, acondicionamento, transporte e disposição final adequada.
Os artigos 32 a 35 do Decreto municipal nº 5.982 de 2009
esclarecem as diretrizes para a gestão dos resíduos da construção civil:
Art. 32 A implementação do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil pelos geradores pode ser
realizada mediante a contratação de serviços de terceiros,
desde que discriminadas as responsabilidades das partes.
§ 1º A contratação dos serviços de triagem, transporte e
destinação deve ser formalizada entre as partes, aceitando-se
como expressão legal de contrato os registros realizados no
documento de Controle de Transporte de Resíduos (CTR),
estabelecidos no Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos.
§ 2º Todos os executores contratados para a realização das
etapas previstas no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil devem estar licenciados junto aos órgãos
municipais competentes.
Art. 33 O órgão municipal responsável pela análise de projetos
de obras e o Núcleo Permanente de Gestão, previsto no art. 22
da Lei nº 3.696/08, devem informar aos Geradores de Resíduos
da Construção Civil, por meio de lista oficial, sobre:
I – os transportadores com cadastro válido;
II – as áreas licenciadas para disposição dos resíduos
caracterizados no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil.
Art. 34 A emissão de “Habite-se” ou “Alvará de Conclusão”,
pelo órgão competente do Poder Público Municipal, para os
empreendimentos dos geradores de grandes volumes de
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resíduos de construção, está condicionada à apresentação do
documento de Controle de Transporte de Resíduos (CTR);
Art. 35 Os geradores de resíduos de construção, submetidos a
contratos com o Poder Público, devem comprovar durante a
execução, nas medições, e no término da obra, o cumprimento
das responsabilidades definidas no Projeto de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil.
Parágrafo único. Entre as responsabilidades previstas no caput
deve dar-se especial atenção àquelas relativas à correta
triagem, transporte e destinação dos resíduos gerados.

Sobre as caçambas a Lei nº 4.237 de 09 de junho de 2014 altera o
Art. l4-A. da Lei nº 3.696. de 24 de novembro de 2008 que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. l4A As caçambas estacionárias para a coleta de entulhos,
terras e sobras de materiais de construção, dispostas nos
logradouros públicos do município de Atibaia, deverão ser
mantidas em bom estado de conservação e conter as seguintes
características, observados os padrões constantes no anexo
único que faz parte integrante desta Lei
I- bordas superiores:
II- adesivo reflexivo, grau diamante, na cor vermelha em todos
os lados da caçamba:
III- os dizeres: "PROIBIDO JOGAR LIXO"
IV- nome do prestador de serviço, pessoa física ou jurídica:
V- número do telefone;
VI- número do cadastro ou licença:
VII- número da caçamba:
VIII- faixas zebradas em preto com 30 cm (trinta centímetros)
de altura em todos os lados, sendo as faixas com 10 cm (dez
centímetros) de largura

A Figura 15 mostra o padrão da caçamba estacionária conforme
anexo único da Lei nº 4.237 de 09 de junho de 2014 (Versão Revisada).
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Figura 15: Padrão da caçamba estacionária
Fonte: Anexo único da Lei nº 4.237 de 09 de junho de 2014

A LEI Nº 3.943 de 25 de novembro de 2010 autoriza o Poder
Executivo a criar o Programa ECO-PONTOS, no Município de Atibaia.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar no Município
de Atibaia o Programa Eco-Ponto - Pontos de Entrega para
pequenos volumes, em conformidade com a lei 3696 de
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24/11/2008 e regulamentada pelo decreto 5982 de
16/09/2009.
Art. 2º O Programa Eco-Ponto visa estabelecer diretrizes,
critérios e procedimentos para a coleta de resíduos (até 1m³ ou
1000 litros), em pontos destacados nos bairros, disciplinando
as ações necessárias de forma a minimizar os impactos
ambientais, epidemias e proliferação de pestes.
Art. 3º Na caracterização do Programa Eco-Ponto, deverão ser
adotadas as seguintes definições:
-Resíduos
1- O que pode ser entregue no Eco-Ponto:
Resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil e inservíveis tais
como: tijolos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas,
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidro, plásticos,
garrafas, tubulações, fiação elétrica, entulhos de obras, reboco
ou vergalhões de ferro, galhos e folhas de árvores oriundos de
corte de jardim, vegetação em geral de pomar e materiais
recicláveis.
2- O que não pode ser entregue no Eco-Ponto:
Móveis e utensílios domésticos (agendar com o Cata-treco da
SAAE); Pilhas e baterias (entregar em pontos autorizados);
Lâmpadas florescentes ou eletrônicas; Pneus; Gesso; Isopor;
Eletrônicos em geral (computador , TV, home-theater, rádios
portáteis, etc)

O

Art.

4º

responsabiliza

o

Poder

Público

Municipal,

pela

implementação, coordenação, normatização e fiscalização do Programa EcoPonto de acordo com os seguintes critérios:
I – Diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa EcoPonto, possibilitando o exercício das responsabilidades de
todos os geradores.
II – A seleção e o cadastramento de áreas públicas ou privadas,
aptas para recebimento, triagem e armazenamento temporário
de pequenos volumes, em conformidade com o porte da área
urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos
resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de
beneficiamento;
III – O estabelecimento de processos de licenciamento para as
áreas de beneficiamento e de disposição final de resíduos;
IV – A definição de critérios para o cadastramento de
transportadores;
V – A proibição da disposição dos resíduos de construção em
áreas não licenciadas;
VI – O incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou
reciclados no ciclo produtivo;
VII – As ações de orientação, monitoração, fiscalização e de
controle dos agentes envolvidos;
VIII – As ações educativas visando reduzir a geração de
resíduos e possibilitar sua segregação;
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IX – Disponibilização de caçambas distintas para cada tipo de
resíduo.
X – O volume permitido para cada gerador, será até 1000 litros
de entulho por dia. Sendo esse volume correspondente a 20
carriolas ou 50% de uma caçamba grande de objetos ou
recicláveis.

O Art. 9º responsabiliza pela coordenação das ações previstas
Núcleo Permanente de Gestão, composto de integrantes da PEA e da SAAE,
conforme art. 55, 56 e 57 do Decreto 5982.
A LEI Nº 3. 553 de 05 de outubro de 2006 institui o Programa de
reciclagem de entulhos de construção Civil, mas ele não foi colocado em
prática
4.1.3.3. GERAÇÃO
Segundo MMA (2012), os inventários revelam uma relação entre os
resíduos da construção civil e os resíduos domiciliares de dois para um. A
partir desta taxa de geração, foi feita uma estimativa de geração de resíduos
sólidos de construção civil para a área urbana, rural e o município como um
todo, a partir dos dados do censo 2010 do IBGE e projetado para 2013
(Quadro 18).
Quadro 18: Geração de resíduos de construção civil em Atibaia
População (2013)

Geração de resíduos sólidos
domiciliares em 2013
(ton/ano)

Geração de resíduos de
construção civil em 2010
(ton/ano)

Área Urbana

121.126

37.579,34

75.158,68

Área Rural

10.605

3.290,20

6.580,40

Município

131.731

40.869,54

81.739,09

Fonte: Adaptado de IBGE - Censo Demográfico 2010 e MMA (2012)

4.1.3.4. COLETA E TRANSPORTE
Existem 15 empresas de caçambas que realizam a coleta dos
resíduos de construção e demolição no município, a coleta é realizada
mediante chamada e pagamento dos geradores, conforme Quadro 19. As
próprias empresas de caçamba têm realizado uma pré-triagem dos resíduos.
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Quadro 19: Lista de caçambeiros

EMPRESA

CONTATO

A FACIO FERRO & CIA LTDA – ME
ANTONIO XAVIER DA SILVA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO – ME

96849-7823

BRUNA CH IMÓVEIS E TERRAPLENAGEM LTDA – EPP
CORREIA AREIA E PEDRA LTDA – ME
DE MARI & BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
TDA – ME
ENTULHÃO COMÉRCIO DE AREIAS LTDA – EDSON
AMANA
JULIANA VANESSA MALOSTE SOAVE – ME
LUIZ ALVES DE LIMA – AUTÔNOMO
M. BARBOSA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAÇAMBAS
LTDA – ME
RICARDO DE BRITO SOAVE
TANQUE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
TERRAPLANAGEM ESPÓSITO LTDA
TERRAPLANAGEM PATRIARCA LTDA
WAGNER DE SOUZA SANTOS LOCAÇÃO – ME
W.B. DE ALMEIDA FILHO TERRAPLANAGEM – ME

4411-3891 / 9618-7062
4412-1529 / 4411-9577 / 4401-3941 /
7889-0813
4412-7238
4411-5445
4413-4591
4418-4990 / 99599-6833
99914-9387
4418-2252 / 9595-4084 / 7338-3721
4418-4990 / 99556-5247
4414-0200 / 4416-1029
4411-5290
4412-3174
4411-7687 / 97111-7451 / 96482-3532
97500-6095

Fonte: SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 22/09/2014

O Quadro 20 mostra a coleta dos resíduos da construção civil em
Atibaia. Em análise, verificou-se que de 2012 para 2014 houve um aumento
dos entulhos limpos e diminuição dos entulhos sujos. Isso acontece devido
ao rigor estabelecido dos locais de destinação dos RCC.
Em contato com Sr. Alexandre Facio, em 12/08/2014 na sede de
sua empresa (A FACIO FERRO & CIA LTDA – ME), foi dito que ele recebe em
média 23 caçambas por dia, o que equivale a 115 caçambas na semana. Deste
montante 20% é resíduo de madeira e apenas 3,5 caçambas por semana (3%)
não é aproveitado. Tal resultado existe atualmente devido ao fato de não
receber mais entulho sujo dos caçambeiros.
Verificou-se também um aumento da quantificação dos RCC em
Atibaia. Cabe ressaltar que a grande diminuição dos volumosos foi devido ao
Programa CATATRECO que faz a coleta dos volumosos gratuitamente e que a
partir de 2014 o gesso foi quantificado separadamente.

68
Quadro 20: Resíduos da construção civil

2014

2013

2012

Ano Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Composição do Resíduos de Construção Civil (%)
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Composição do Resíduos de Construção Civil (%)
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Total
Composição do Resíduos de Construção Civil (%)
OBS: * Peso (ton) = (entulho sujo + volumoso+gesso) x 4

Composição do Resíduos de Construção Civil (n° de caçambas)
Entulho limpo Entulho Sujo Reciclável Volumoso Madeira Solo
Gesso Total de caçambas Total (m³)
118
23
2
41
1
0
202
808
195
25
3
52
10
0
285
1140
324
27
0
13
16
0
380
1520
146
38
0
13
10
0
207
828
170
38
1
18
13
0
240
960
106
39
1
23
17
0
186
744
164
40
0
3
13
0
220
909
56
37
0
0
19
2
114
456
59
59
8
0
1
0
127
508
138
92
5
0
0
0
235
940
88
100
6
0
0
6
194
776
70
71
6
0
0
0
147
588
1634
589
32
163
100
8
2537
10177
64,4%
23,2%
1,3%
6,4%
3,9%
0,3% 68
56
0
0
0
1
125
500
36
65
0
0
0
0
101
404
52
35
1
0
0
0
88
344
187
56
3
1
3
0
247
988
449
49
9
0
20
1
526
2
139
31
4
0
4
0
325
1300
294
64
14
0
11
0
372
1488
254,4
53
25,5
0,5
19,83
2,23 355,49
1422
235,5
45,5
13,75
2,83
16,46
4,2
318,24
1273
340,5
37,5
10
0
20,75
0
408,75
1635
268,5
20,25
7
1,5
37,25
2
336,5
1346
137,5
17
3
0
15
3
175,5
702
2461,4
529,3
90,25
5,83
147,29 13,43 3378,48
11404
72,9%
15,7%
2,7%
0,2%
4,4%
0,4% 232,3
20,5
3
1
24,25
3
12,25 296,25
1185
328,3
22
1
1
15,5
7
12,5
387,25
1549
204,5
18
0
0
10,6
4,6
29,5
267,15
1068,6
401,1
11,5
2,8
0,5
9,05
5,6
18
448,55
1794,2
316,6
16
0,5
0
7,82
5,7
2,5
349,09
1396
221,5
14
1,33
0
17,62
14,63 14,82 283,85
1135,4
217,6
5
3,8
1,16
9,08
1,82 1,3
239,74
958,96
1921,9
107
12,43
3,66
93,92
42,35 90,87 2271,88
9087,16
84,6%
4,7%
0,5%
0,2%
4,1%
1,9% 4,0%
+ (entulho limpo + reciclável + madeira + solo) x 7 ==> equação utilizada em 2014 e estimada para 2012 e 2013

Fonte: Adaptado de SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone 22/09/2014

Total (ton)*
1103
1764
2540
1296
1512
1116
1411
687
712
1369
1100
816
15426
707,00
512,00
511,00
1579,00
3549,00
1153,00
2489,00
2327,72
2082,69
2748,75
2290,25
1177,50
21126,91
1972,50
2604,30
1727,6
3049,90
2388,10
1900,50
1655,80
15298,70
-
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4.1.3.5. TRIAGEM E SEGREGAÇÃO
A empresa A Facio Ferro & Cia Ltda - ME (proprietário Alexandre
Facio), com Licença de Operação nº 60002153 válida até 18/08/20156, tem a
finalidade de triagem e segregação de resíduos da construção civil, possui na
sua sede (localizada na ESTRADA MUNICIPAL LUCIANO ROCHA PEÇANHA,
1515, no bairro Ressaca) os seguintes equipamentos:


Britadeira p/ madeira (Qtde: 1) (3,00 cv) (40,00 kg/d)



Dosador de britadeira (Qtde: 1) (3,00 cv) (40,00 kg/d)



Esteira (Qtde: 2) (3,00 cv) (40,00 kg/d)



Peneira (Qtde: 1) (3,00 cv) (40,00 kg/d)



Betoneira (Qtde: 1) (5,00 cv) (100,00 un/d)



Vibrador (Qtde: 1) (5,00 cv) (100,00 un/d)



Trator p/ carregamento (Qtde: 1) (2,00 cv)



Britadeira p/ Mandibula (Qtde: 1) (3,00 cv) (40,00 kg/d)
Atualmente os caçambeiros fazem uma pré-triagem dos resíduos

recebidos para encaminharem para a empresa do Sr. Alexandre Facio, mas
não possuem um local adequado para descarte dos entulhos.
Em contato com a empresa Entulhão (maior empresa de caçambas
em Atibaia), em 12.08.2014, foi dito que recebem em média 25 caçambas por
dia e fazem a pré-triagem. Os RCC limpos são encaminhados para o Sr.
Alexandre Facio e, os demais resíduos estão dispostos na sede da empresa
temporariamente, até que tenha diretrizes da Prefeitura Municipal.

Disponível em: http://autenticidade.cetesb.sp.gov.br/pdf/02600021530118082012.pdf.
Acesso: 14/10/2014
6
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Figura 16: Entulhão - empresa de locação de caçambas (proprietário Zamana)
Fonte: Felco Faleiros - foto tirada em 12/08/2014

Há uma intenção em Atibaia da implantação de ECOPONTOS,
conforme mencionado no item 4.1.1.6.2 - Coleta Seletiva, na página 31, e com
a criação de Área de Triagem e Transbordo (ATT), completaria o modelo
tecnológico almejado.
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), em
ABNT NBR 15112-2004, a Área de Transbordo e Triagem de resíduos da
construção civil e resíduos volumosos (ATT) são consideradas áreas
destinadas ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos
volumosos,

para

triagem,

armazenamento

temporário

dos

materiais

segregados, eventual transformação e posterior remoção para destinação
adequada, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente.
4.1.3.6. RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO
A empresa A Facio Ferro & Cia Ltda - ME possui licença de operação
pela CETESB nº 60002153 com validade até 18/08/2015 para a produção
anual média de 15 toneladas de madeira reciclada, 6 toneladas de ferro
reciclado, 6 toneladas de papelão reciclado, 120.000 unidades de blocos
ecológicos, 3.000 toneladas de cascalho para estradas, 360.000 unidades de
bloquetes ecológicos, e 300.000 unidades de tijolos ecológicos.
Em contato com Sr. Alexandre Facio, em 12/08/2014 na sede de
sua empresa, foi dito que atualmente está apenas fazendo a trituração dos
RCC para utilização da Prefeitura em manutenção de estradas rurais (Figura
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17). Ao indagar sobre a produção de blocos e outros, salientou que não faz
parte, nesse momento, de seu plano de negócios.

Figura 17: RCC triturados para utilização em estradas rurais
Fonte: Felco Faleiros - foto tirada em 12/08/2014

Na 1ª reunião do Plano de Coleta Seletiva - 12/08/2014, foi dito que
há sucateiros em Atibaia que produzem blocos reciclados, mas sem seguir as
normas (economia informal).
O Quadro 21 mostra a relação de sucateiros e a situação de
legalidade no município e o ANEXO 01 a localização destes.
Quadro 21: Lista de sucateiros e a situação de legalidade no município
QUANTIDADE
1
2
3
4

NOME

LOCALIDADE

AO LADO ATIBASICO

JD. IPÊ

LEGAL

RECREIO ESTORIL

LEGAL

RECREIO ESTORIL

LEGAL

RECREIO ESTORIL

LEGAL

AO LADO SABIN
PRÓXIMO CHURRASCARIA
GAÚCHO
PRÓXIMO CHURRASCARIA
GAÚCHO

ATIVIDADE

72

QUANTIDADE
5

NOME
SUCATA DO BAIANO

6

SUCATA DO JOSA

7

SUCATA DO DÃO

8

SUCATA DO VALTINHO

9

SUCATA DO BETO PRATA

10

SUCATA DO SERGINHO

LOCALIDADE
PRÓXIMO COOPERATIVA
JOSÉ
PRÓXIMO COOPERATIVA
JOSÉ
PRÓXIMO COOPERATIVA
JOSÉ
PRÓXIMO COOPERATIVA
JOSÉ
PRÓXIMO COOPERATIVA
JOSÉ
PRÓXIMO COOPERATIVA
JOSÉ
PRÓXIMO COOPERATIVA
JOSÉ

ATIVIDADE
SÃO
ILEGAL
SÃO
ILEGAL
SÃO
ILEGAL
SÃO
ILEGAL
SÃO
ILEGAL
SÃO
ILEGAL
SÃO

11

SUCATA FINAL RUA DOS PIRES

12

SUCATA CHÁCARAS MARINGÁ

CHACARAS MARINGÁ

ILEGAL

13

SUCATA RUA DA LIBERDADE

JARDIM CEREJEIRAS

LEGAL

14

SUCATA RUA DA LIBERDADE II

JARDIM CEREJEIRAS

ILEGAL

15

SUCATA DO MAZOLA

JARDIM CEREJEIRAS

LEGAL

16

SUCATA RUA TAMANDARÉ

JARDIM IMPERIAL

LEGAL

17

SUCATA DO LARANJAL

LARANJAL

ILEGAL

SUCATA DO MARACANÃ

JARDIM MARACANÃ

ILEGAL

18

ILEGAL

Fonte: SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 19/09/2014

4.1.3.7. DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL
A SAAE possuía uma área localizada próxima a Central de Triagem
para onde eram destinados os resíduos de construção de menor valor
econômico. Nesta área os resíduos eram triados, sendo separados aqueles
que podiam ser reciclados e os rejeitos eram destinados à Área de
Transbordo,

a

regularização

demonstrado na Figura 18.

da

área

estava

sendo

feita

conforme
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Figura 18: Licença Prévia de Área da SAAE para reciclagem de entulhos da
construção civil
Fonte: CETESB. Disponível em:
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/processo_resultado2.asp?razao=SAAE+SANEA
MENTO+AMBIENTAL+DE+ATIBAIA+%2D+RECICLAGEM+DE+ENTULHOS&muni=ATIBAIA&logr
d=RUA+JER%D4NIMO+DE+CAMARGO&nmuncp=190&nseqnc=6793&cgc=45743580000145.
Acesso: 14/10/2014

Entretanto, conforme informações na 1ª reunião técnica do Plano
de Coleta Seletiva - 12/08/2014, quando iniciou-se a taxação para entrega
dos RCC, os caçambeiros ou guardaram os entulhos dentro da área de sua
empresa (Figura 19) ou descartaram em locais impróprios. Além disso, o
custo para transporte dos rejeitos para o aterro localizado em São Paulo
também era muito caro.

Figura 19: Entulho não aproveitado na empresa Entulhão - empresa de locação de
caçambas
Fonte: Felco Faleiros - foto tirada em 12/08/2014
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Existe ainda uma intenção de se fazer uma ATT em Atibaia, mas
ainda não há nenhum projeto, pretendem construir em uma área de acordo
com o zoneamento municipal e, que proporcione facilidade logística à todos
os interessados.
Cabe ressaltar que atualmente, ainda não há uma área licenciada
para os RCC, sendo assim, os resíduos de obras públicas vão para uma área
utilizada pela prefeitura no Bairro Ressaca (Figura 20), próximo à empresa do
Sr. Alexandre Facio.

Figura 20: Área utilizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia para disposição de
resíduos de obras públicas
Fonte: Felco Faleiros - foto tirada 12/08/2014

O Quadro 22 mostra os locais de destinação dos RCC e os
quantifica no período de 2012 a 2014.
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Quadro 22: Destinação dos RCC em Atibaia no período de 2012 a 2014

2014

2013

2012

Ano

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Total

Alexandre Facio
Caçambas
m³
95,00
380,00
194,00
776,00
260,00
1040,00
71,00
284,00
152,00
608,00
106,00
424,00
164,00
656,00
58,00
232,00
61,00
244,00
138,00
552,00
88,00
352,00
70,00
280,00
1457,00
5828,00
68,00
272,00
36,00
144,00
52,00
208,00
126,00
504,00
309,00
1236,00
139,00
556,00
194,00
776,00
210,99
843,96
165,25
661,00
150,25
601,00
159,25
637,00
88,50
354,00
1698,24
6792,96
142,25
569,00
264,25
1057,00
159,65
638,60
370,05
1480,20
285,85
1143,40
226,89
907,56
182,78
731,12
1631,72
6526,88

ton
665,00
1358,00
1820,00
497,00
1064,00
742,00
1148,00
406,00
427,00
966,00
616,00
490,00
10199,00
476,00
252,00
364,00
882,00
2163,00
973,00
1358,00
1476,93
1156,75
1051,75
1114,75
619,50
11887,68
995,75
1849,75
1117,55
2590,35
2000,95
1588,23
1279,46
11422,04

SAAE
Caçambas
48,00
29,00
81,00
90,00
59,00
40,00
40,00
37,00
65,00
97,00
106,00
77,00
769,00
57,00
65,00
36,00
60,00
57,00
39,00
78,00
53,50
48,33
37,50
21,75
17,00
570,08
33,75
35,5
47,5
30
18,5
28,82
7,46
201,53

m³
192,00
116,00
324,00
360,00
236,00
160,00
160,00
148,00
260,00
388,00
424,00
308,00
3076,00
228,00
260,00
144,00
240,00
228,00
156,00
312,00
214,00
193,32
150,00
87,00
68,00
2280,32
135,00
142,00
190,00
120,00
74,00
115,28
29,84
806,12

ton
192,00
116,00
324,00
360,00
236,00
160,00
160,00
148,00
260,00
388,00
424,00
308,00
3076,00
228,00
260,00
144,00
240,00
228,00
156,00
312,00
214,00
193,32
150,00
87,00
68,00
2280,32
135,00
142,00
190,00
120,00
74,00
115,28
29,84
806,12

Via Verde
Caçambas
4,00
0,00
39,00
46,00
29,00
40,00
16,00
19,00
1,00
194,00
-

m³
16,00
0,00
156,00
184,00
116,00
160,00
64,00
76,00
4,00
776,00
-

ton
28,00
0,00
273,00
322,00
203,00
280,00
112,00
133,00
7,00
1358,00
-

Espósito
Caçambas
61,00
160,00
147,00
100,00
91,00
104,66
221,00
155,50
70,00
1110,16
120,25
87,5
60
48,5
44,74
28,14
49,5
438,63

Fonte: Adaptado de SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone 22/09/2014

m³
244,00
640,00
588,00
400,00
364,00
418,64
884,00
622,00
280,00
4440,64
481,00
350,00
240,00
194,00
178,96
112,56
198,00
1754,52

ton
427,00
1120,00
1029,00
700,00
637,00
732,62
1547,00
1088,50
490,00
7771,12
841,75
612,50
420,00
339,50
313,18
196,98
346,50
3070,41
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Nota-se no Quadro 22 que a empresa VIA VERDE COMÉRCIO DE
RESÍDUOS LTDA - ME não recebe mais os RCC desde Outubro de 2012 e a
Licença

de

Operação

para

tal

atividade

(LO

60002404),

válida

até

03/02/20147 não foi renovada.
O ESPOSITO RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA obteve a licença
prévia em 08/08/2012, entretanto em 17/09/2012 sua licença de instalação
foi arquivada (Figura 21). A Licença prévia é válida para a produção média
anual de 4800 m³ de areia reciclada e 4800 m³ de brita reciclada8.

Figura 21: Dados do Licenciamento ambiental de Esposito Reciclagem de
materiais Ltda
Fonte: CETESB - Disponível em:
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/processo_resultado2.asp?razao=ESPOSITO+RE
CICLAGEM+DE+MATERIAIS+LTDA%2E&muni=ATIBAIA&logrd=ESTRADA+MUNICIPAL&nmunc
p=190&nseqnc=11908&cgc=. Acesso: 14/10/2014

Mesmo assim, pode-se notar no Quadro 22 que em Abril de 2013
iniciou suas atividades e continua até o momento, cabe ressaltar que trata-se
de uma área de um dos Caçambeiros que beneficia somente os seus RCC,
dentro de sítio particular.
Atualmente o único local adequado (com licença de operação
válida) para recebimento dos RCC é a empresa A Facio Ferro & Cia Ltda - ME,
do proprietário Alexandre Facio (Figura 22). Entretanto, no local pode-se
enviar apenas os RCC pré-triados (limpos) pelos caçambeiros, para que os
resíduos sejam reaproveitados conforme apresentado no item 4.1.3.6 Reciclagem e Reutilização, na página 70.
Disponível em: http://autenticidade.cetesb.sp.gov.br/pdf/02600024040103022011.pdf.
Acesso: 14/10/2014
8
Disponível em: http://autenticidade.cetesb.sp.gov.br/pdf/35600015820108082012.pdf.
Acesso: 14/10/2014
7
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Figura 22: Empresa A Facio Ferro & Cia Ltda - ME, do proprietário Alexandre
Facio, recicladora de RCC

Fonte: Felco Faleiros - foto tirada 12/08/2014
Na reunião técnica de 12/08/2014 foi dito que a fiscalização do
descarte irregular não pode ser feita devido à falta de um local adequado
para disposição final do poder público.
4.1.3.8. PROJETO SILO - SISTEMA INTEGRADO
OBRAS

DE

LICENCIAMENTO

DE

Para melhoria do sistema de gerenciamento das obras, está em
andamento, em Atibaia, o Sistema Integrado de Licenciamento de Obras
(SILO). A execução do projeto está sendo realizada pelas consultorias L.
BURSZTYN Consultoria de Projetos Ltda e SATARA Sistemas de Informação
Ltda, com investimentos da FIESP.
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A Prefeitura da Estância de Atibaia, assinou no dia 31 de julho de
2.014 o contrato no papel de anuente, a qual avalia, testa, sugere ajustes e
implementa o software denominado de SILO em plataforma Web.
O objetivo do SILO é informatizar o processo de análise de
solicitações de licenças de obra, permitindo a análise simultânea dos
projetos pelos diversos órgãos envolvidos, reduzindo substancialmente o
prazo de análise, barateando custos tanto para o usuário externo, como para
os órgãos envolvidos, pois elimina o transito físico de documentos e seu
arquivamento é mais simples. Permite ainda a padronização de informações
a serem trocadas entre órgãos públicos, facilitando a gestão do patrimônio
urbano e a fiscalização, inclusive pela possibilidade de ser integrado a
coordenadas geofísicas (GIS).
O projeto possui 4 fases de desenvolvimento:


FASE

1:

Detalhamento

de

requisitos

e

especificação

de

funcionalidades
o

1.1 - Etapa de levantamentos, realizado junto aos municípios
participantes, para aprofundamento e correção dos requisitos
básicos iniciais

o

1.2 - Especificação de funcionalidades: consiste no detalhamento de
todas as funções do sistema e sua validação junto aos usuários e ao
coordenador do projeto



FASE 2 : Desenvolvimento de protótipo
o

2.1 - Desenvolvimento de design e layout básico de telas.

o

2.2 - Desenvolvimento do sistema (programação) em nível de
protótipo.

o

2.3 - Teste de usabilidade do protótipo, com participação de
usuários selecionados.



FASE 3: Desenvolvimento de versão 1.0
o

3.1 - Implantação de correções e funções definidas na avaliação de
usabilidade do protótipo.

o

3.2 - Homologação da versão 1.0 – Testes de uso e homologação
junto a fornecedores de tecnologia pertinentes.



FASE 4: Implantação da versão 1.0 e liberação de versão 1.1
o

4.1 a 4.3 - Implantação nos três municípios pioneiros
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o

4.4 - Avaliação da implantação e definição de ajustes

o

4.5 - Desenvolvimento e liberação de versão 1.1

4.1.3.9. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADE
O gerador é responsável pela destinação correta dos resíduos, desta
forma eles pagam pelo serviço dos caçambeiros para que estes façam a
coleta e destinação correta dos resíduos de construção civil. A SAAE Atibaia
atua como fiscalizadora da destinação final.
4.1.4. RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS (RSV)
4.1.4.1. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Segundo o regulamento da SAAE (DECRETO N° 4.398 de 06 de
outubro de 2003) no artigo 32 possibilita que a coleta de volumosos seja
realizada por empresas credenciadas e nos artigos 33 e 34 também
possibilita a remoção pela SAAE
Art. 32 - A remoção de grandes volumes de resíduos sólidos.
que não se incluam na coleta ordinária realizada pela SAAE,
poderá ser feita por firmas especializadas, previamente
credenciadas, observadas as disposições deste Regulamento.
Art. 33 - A SAAE. mediante o estudo e implantação de
programas de minimização de resíduos sólidos dispostos para
a coleta domiciliar regular, poderá proceder à remoção dos
seguintes resíduos:
I - móveis. colchões, utensílios, sobras de mudanças e outros
similares, cujos volumes excedam o limite da coleta normal;
II - resíduos industriais, de volume superior a 100 (cem) litros.
desde que autorizados pela CETESB • Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental.
Art. 34 - A SAAE poderá, na falta dos programas previstos no
art. 33,
mediante o pagamento antecipado da respectiva tarifa,
proceder à remoção dos seguintes resíduos:
I - móveis, colchões, utensílios, sobras de mudanças e outros
similares, cujos volumes excedam o limite da coleta normal;
II - resíduos industriais, de volume superior a 100 (cem) litros,
desde que autorizado pela CETESB - Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental;
III - Entulho, terra e sobras de materiais de construção.
Parágrafo Único - Caso a SAAE não tenha condições de
proceder a remoção prevista neste artigo, poderá orientar as
formas, providências e local de destino dos resíduos sólidos,
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cabendo ao interessado todas as providencias necessárias,
incluindo o pagamento das despesas com a remoção e outras
atinentes.

O município de Atibaia possui a Lei nº 3.696 de 2008 e o Decreto nº
5982 de 2009 que a regulamenta, estabelecendo diretrizes para os resíduos
oriundos da Construção Civil e Resíduos Volumosos.
Entende-se na Lei nº 3.696 de 2008 que Resíduos Volumosos são:
resíduos constituídos basicamente por material volumoso não
removido pela coleta pública municipal rotineira, como móveis
e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens
e peças de madeira, resíduos vegetais provenientes da
manutenção de áreas verdes públicas ou privadas e outros,
comumente chamados de bagulhos e não caracterizados como
resíduos industriais

4.1.4.2. DADOS GERAIS E CARACTERIZAÇÃO
Os resíduos sólidos volumosos (RSV) são resíduos geralmente
abandonados pela população em logradouros públicos, que devem ter coleta
diferenciada por serem grandes e/ou com alguma dificuldade para manuseio.
Constituem-se principalmente por móveis, eletrodomésticos, pneus, animais
mortos, sucatas de veículos, etc (TEIXEIRA, 2001).
Conforme MMA (2012), são constituídos por peças de grandes
dimensões como móveis e utensílios domésticos inservíveis, grandes
embalagens, podas e outros resíduos de origem não industrial e não
coletados pelo sistema de recolhimento domiciliar convencional. Os
componentes mais constantes são as madeiras e os metais. Os resíduos
volumosos estão definidos nas normas brasileiras que versam sobre resíduos
da

construção

e,

normalmente

são

removidos

das

áreas

geradoras

juntamente com os RCC.
4.1.4.3. GERAÇÃO
Segundo MMA (2012), os inventários de alguns municípios
revelaram taxa de geração dos resíduos volumosos de 30,0 kg anuais per
capita. A partir desta taxa de geração, foi feita uma estimativa de geração de
resíduos sólidos volumosos para a área urbana, rural e o município como um

81
todo, a partir dos dados do censo 2010 do IBGE e projetado para 2013
(Quadro 23).
Quadro 23: Geração de resíduos sólidos volumosos em Atibaia
População (2013)
121.126
10.605
131.731

Área Urbana
Área Rural
Município

Geração de resíduos sólidos
volumosos em 2013 (ton/ano)
3.633,78
318,15
3.951,93

Fonte: Adaptado de IBGE - Censo Demográfico 2010 e MMA (2012)

4.1.4.4. COLETA E TRANSPORTE
Segundo informações da SAAE9, o serviço de Catatreco funciona às
quartas, quintas e sextas-feiras, mediante agendamento pelo telefone (11)
4414-3537. O serviço é gratuito e o interessado deve deixar os materiais do
lado de fora da casa ou do local para retirada (na calçada), a partir das 7h30
da manhã do dia agendado.
O Catatreco RETIRA materiais como: móveis, colchões, utensílios,
sobras de mudanças e outros similares, cujos volumes excedam o limite da
coleta normal (Figura 23).

Figura 23: Operação CATATRECO
Fonte: Disponível em:
http://www.atibaianews.com.br/ver_not.php?id=15008&ed=Social&cat=Not%EDcias. Acesso:
20/08/2014

9

Disponível em: http://www.saaeatibaia.com.br/Pagina.php?id=3. Acesso: 06/08/2014
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O Catatreco NÃO RETIRA:


Material de construção;



Cabos e fiação (deve-se acondicionar em sacos de até 100 litros e
disponibilizar para coleta seletiva);



Caixas d’água de amianto;



Lixo eletrônico (itens de informática, celulares, carregadores,
baterias etc.);



Roupas (se não tiver utilidade, deve-se acondicionar em sacos de
até 100 litros e colocar na coleta comum; se tiver utilidade, pode
ser doada para entidades assistenciais do município);



Tanques de cimento;



Vasos de alvenaria;



Vasos sanitários.
Conforme

informações

da

SAAE

referente

ao

Programa

CATATRECO no período de 2012 a agosto de 2014 foram gerados 1.019,75
toneladas de Resíduos Sólidos Volumosos (RSV), com uma média de 32,11
ton/mês.
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Quadro 24: Geração dos resíduos sólidos volumosos
Ano

Cata Treco (ton)

Cata Treco média (ton/mês)

2012

299,31

24,94

2013

448,07

37,34

Até 08/14
272,37
34,05
Fonte: Adaptado de SAAE Atibaia - E-mail enviado por Robson Sampone em 01/10/2014

Destaca-se que os resíduos volumosos também estão dispostos em
caçambas juntamente com os Resíduos da Construção Civil, como pode ser
verificado no Quadro 20, sendo em: 2012 (163 caçambas); 2013 (5,83
caçambas) e até julho de 2014 (3,66 caçambas), considerando-se uma média
de 4 toneladas por caçamba. Tem-se em 2012 (652 toneladas) e 2013 (23,32
toneladas), esta redução prova a eficácia do Programa Cata Treco em Atibaia.
Lembra-se ainda que existem também descarte de volumosos em
locais irregulares e nas propriedades de caçambeiros.
Segundo o 1º Relatório de Sustentabilidade (SAAE, 2014), desde a
ocorrência das inundações em Atibaia entre os anos de 2010 e 2011, o
programa CATATRECO teve, e ainda tem papel fundamental na limpeza,
transporte e destino de móveis e utensílios descartados. Evita-se assim, que
os mesmos sejam abandonados ou queimados nas vias públicas e bosques da
cidade. Essa iniciativa demonstra que é possível manter a cidade limpa,
mesmo se o serviço não fosse feito de maneira gratuita.
4.1.4.5. REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM
Conforme informações da 1ª reunião técnica do Plano de Coleta
Seletiva - 12/08/2014, os resíduos volumosos do Programa Catatreco chegam
muito danificados e com baixa possibilidade de aproveitamento.
4.1.4.6. DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL
Os

resíduos

volumosos

do

Programa

CATATRECO

são

encaminhados à Central de Triagem e Transbordo e encaminhados para o
Centro de Disposição de Resíduos (CDR) Pedreira.
Há também a deposição irregular destes resíduos em terrenos
baldios e outros, comum na maioria das cidades brasileiras.
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4.1.4.7. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
A SAAE é responsável pelo programa CATATRECO que faz o
recolhimento destes materiais gratuitamente e os leva à Central de Triagem e
Transbordo no bairro Caetetuba.
4.2. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO
4.2.1. ORGANIZAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS
Conforme o Decreto Municipal nº 6.664 de 12 de janeiro de 2012 o
qual aprova o Estatuto Social da Companhia de Saneamento Ambiental SAAE, a SAAE é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de
direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, nos
termos da Lei Complementar n.º 637, de 16 de setembro de 2011 (Artigo 1º)
e trata, dentre outros, dos serviços de manejo de resíduos sólidos
domiciliares, comerciais e aqueles provenientes da limpeza pública e de
serviços de saúde (artigo 4º) e possui na sua diretoria executiva o Diretor de
Resíduos Sólidos o qual compete:
Art. 20 Compete ao Diretor de Resíduos Sólidos:
I - Planejar, organizar e coordenar todas e quaisquer atividades
relativas ao planejamento, acompanhamento, atualizações,
operações e manutenções dos sistemas públicos de coleta,
tratamento e destinação final de resíduos sólidos;
II - Elaborar projetos para ampliar a prestação de serviços à
comunidade;
III - Estabelecer normas e especificações técnicas para as
atividades da Companhia;
IV - Organizar anualmente os projetos e orçamentos dos
serviços a serem prestados no exercício seguintes e apresentalos ao Superintendente;
V - Programar, planejar, orçar, executar, administrar e
fiscalizar os serviços prestados por terceiros e pela SAAE;
VI - Responsabilizar-se por tudo que seja explicita ou
implicitamente relacionado com as atividades sob sua direção;
VII - Zelar pela segurança do seu pessoal e pelo bom
andamento dos trabalhos do seus colabores diretos;
VIII - Elaborar Termos de Referência para novas concorrências;
IX - Atuar em conjunto com o Superintendente, junto aos
órgãos competentes do Meio Ambiente e Saneamento
Ambiental, para agilizar na obtenção de licenças e aprovações
necessárias para implantação de novos projetos;
X - Atuar em conjunto com o Superintendente, junto aos
órgãos financiadores, que isoladamente ou em conjunto com a
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Prefeitura de Atibaia, para obtenção de verbas e
financiamentos para empreendimentos necessários na área;
XI - Realizar vistorias técnicas juntos aos prestadores de
serviços contratados pela SAAE;
XII - Participar de reuniões técnicas de Comitês e Congressos
específicos;
XIII - Relacionar-se com as Secretarias Municipais, além das
empresas ligadas ao Meio Ambiente;
XIV - Executar outras tarefas correlatas designadas pelo
Superintendente.

A Lei Complementar n.º 637, de 16 de setembro de 2011, no seu
artigo 3º autoriza a SAAE a:
I – cobrar taxas, tarifas ou outros preços públicos pelos
serviços prestados à coletividade;
II – celebrar contratos, convênios, consórcios, acordos e ajustes
de prestação de serviços com pessoas, físicas e jurídicas, de
direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, com
vistas a executar as atribuições que lhe foram conferidas por
esta Lei Complementar;
III – transacionar, locar e dar em locação imóveis, visando o
cumprimento de suas finalidades;
IV – efetuar operações de crédito, visando desenvolver suas
atividades;
V – hipotecar bens pertencentes ao seu patrimônio, para
os fins previstos no inciso IV deste artigo, desde que não
afetados à prestação de serviço público.

Segundo o 1º Relatório de sustentabilidade, a SAAE Atibaia tem
como único acionista, a Prefeitura Municipal de Atibaia, que detém 100% das
cotas. A Superintendência é o mais alto nível de administração da
Companhia, sendo a estrutura organizacional formada por uma Diretoria
Administrativa, uma Diretoria de Planejamento e Finanças, uma Diretoria
Técnica e uma Diretoria de Resíduos Sólidos, assessorados pelos Assessores
Técnico, Jurídico, de Educação Ambiental e de Comunicação e Marketing
(Figura 24).
A organização administrativa é distribuída em 12 gerências
distintas: Recursos Humanos; Suprimentos; Serviços de Administração;
Receita; Finanças e Orçamento; Controle de Perdas; de Engenharia; de
Operações; de Produção; de Manutenção; de Coleta e de Destinação Final de
Resíduos Sólidos (SAAE, 2014).
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Figura 24: Organograma operacional SAAE Atibaia
Fonte: SAAE (2014) - 1º Relatório de sustentabilidade

A Lei Complementar 643 de 5 de abril de 2012 altera a Lei
Complementar nº 581, de 19 de dezembro de 2008, que dispõe sobre
Estrutura Organizacional da Administração Direta da Prefeitura da Estância
de Atibaia, e no seu artigo 4º altera a Estrutura da Secretaria de
Infraestrutura conforme segue:
Art. 4º O artigo 16 do Capítulo II – Da Estrutura Organizacional
e Atribuições – Seção I – da Estrutura Organizacional fica
alterado conforme segue:
“Art. 16 A Secretaria de Infraestrutura terá as seguintes
unidades subordinadas:
21.000 - Secretaria de Infraestrutura
21.001 – Secretário Adjunto
Unidades de Assessoramento:
21.010 - Assessoria de Secretaria Municipal
21.020 - Assessoria de Gestão Pública
21.030 - Assessoria de Gestão e Controle
21.040 - Assessoria Técnica
Unidades Administrativas:
21.100 - Departamento de Administração de Infraestrutura
21.110 - Divisão de Apoio Administrativo
21.120 - Divisão de Transportes Internos Pesados
21.200 - Departamento de Vias Públicas
21.210 - Divisão de Vias Públicas Urbanas
21.220 - Divisão de Vias Públicas Rurais
21.230 - Divisão de Limpeza Pública
21.231 - Setor de Varrição de Vias Públicas
21.232 - Setor de Conservação de Vias Públicas
21.300 - Departamento de Serviços Públicos
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21.310 - Divisão de Obras e Manutenção de Próprios
Municipais
21.320 - Divisão de Manutenção de Parques e Jardins
21.321 - Setor de Varrição e Limpeza de Parques e Jardins
21.322 - Setor de Manutenção de Parques
21.323 - Setor de Viveiro de Plantas
21.324 - Setor de Podas e Remoção de Árvores
21.330 - Divisão de Cemitérios e Velórios” (NR)

4.2.2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.2.2.1. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4.2.2.1.1 Contrato Ambitec
Trata-se do Termo de contrato administrativo Nº 02/2010, que
entre si celebram a SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA e a
empresa AMBITEC S/A, no valor de R$ 25.800.000,00 (vinte e cinco milhões e
oitocentos mil reais), datado de 22/02/2010, conforme processo licitatório –
Pregão Presencial n.º 30/09.
CLÁUSULA PRIMEIRA -Constitui objeto do presente contrato a
prestação de serviços de Coleta de resíduos sólidos
domiciliares e comerciais, em caminhões compactadores;
inclusive coleta seletiva de resíduos recicláveis e coleta de
resíduos domiciliares em locais de difícil acesso; e, operação da
unidade de transbordo, transporte e destinação final de
resíduos sólidos domiciliares e comerciais, gerados no
Município de Atibaia (SP), em aterro sanitário licenciado e/ou
Operação de usina de tratamento de resíduos e/ou destinação
final de resíduos sólidos urbanos a céu aberto, com utilização
de tecnologia para compactação (exceto com trator de esteiras),
conforme Edital e Anexos do Pregão Presencial n.º 30/2009.
CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de vigência deste instrumento
é de até 60 (sessenta) meses, a partir do recebimento da
ordem de serviços.
PARÁGRAFO ÚNICO – Ultrapassados 12 (doze) meses da
prestação de serviços, os valores contratados poderão ser
reajustados, consoante dispõe o art. 40, XI c.c. 65, II, “d”, da Lei
8.666/93; utilizando-se como índice o “IPCFIPE”, ou qualquer
outro que venha a substituí-lo à época do ajuste.

O 6º termo de Aditamento do Contrato Nº 02/2010 assinado em 04
de dezembro de 2013 trata da recomposição do equilíbrio econômico,
conforme segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Da recomposição
econômico. financeiro do contrato

do

equilíbrio
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1.1 Atendendo ao disposto no Edital do Pregão presencial nº
30/2009; as disposições constantes do artigo 65, da Lei nº
8.666/93; e os documentos de fls. 14.545 a 14.591 e 14.595 a
14.620, a partir de 01 de novembro de 2013, os valores
descritos na Cláusula Quarta do Termo de Contrato n°
02/2010, passam a ser de:
1.1.1 - R$ 116,48 (cento e dezesseis reais e quarenta e oito
centavos) por tonelada pela coleta, transporte e destinação
final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais;
1.1.2 - R$ 55,63 (cinquenta e cinco reais e sessenta e três
centavos) por tonelada pela coleta e transporte de materiais
recicláveis;
1.1.3 - R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos) por
tonelada na operação da unidade de transbordo, transporte e
destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais
e/ou operação de usina de tratamento de resíduos e/ou
destinação final de resíduos sólidos urbanos a céu aberto, com
utilização de tecnologia para compactação (exceto com trator
de esteiras).
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1 Em decorrência da previsão inserta na cláusula anterior, o
valor do objeto contratual passa a ser de R$ 33.627.649,11
(trinta e três milhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e
quarenta e nove reais e onze centavos).

Os serviços do contrato foram definidos da seguinte maneira


A coleta domiciliar deverá ser executada em todas as vias públicas
oficiais e abertas à circulação, ou que venham a ser abertas
durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos de coleta em
marcha reduzida (3 a 5 km/hora);



Deverá ser mantido um veículo com equipe aos domingos, para
realizar a coleta das feiras-livres, bem como dos pontos de
comércio noturno;



Os serviços de coleta deverão ser realizados rigorosamente porta a
porta, sendo expressamente vedada a acumulação dos sacos de
lixo

em

determinados

pontos

para

posterior

depósito

no

caminhão;


A coleta domiciliar, em áreas rurais e em núcleos urbanos com
ruas e avenidas não pavimentadas, quando as condições climáticas
forem desfavoráveis, deverá ser executada com a utilização de
sistemas alternativos, após aprovação da SAAE;
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A coleta domiciliar nas áreas com maior densidade de tráfego
deverá ser obrigatoriamente noturna para evitar obstrução das vias
de maior movimento pelos caminhões coletores; priorizando a
coleta diurna nas demais áreas;



O período entre duas coletas consecutivas não poderá ultrapassar
48 (quarenta e oito) horas, em qualquer ponto do município;



A coleta seletiva será realizada através de coleta porta à porta,
com a mesma equipe operacional e equipamentos da coleta
domiciliar. Os serviços serão sempre realizados as quartas-feiras
no período noturno;



Os veículos coletores descarregarão os resíduos no pátio de
recepção. Os resíduos serão transferidos para a esteira de taliscas
através de um guindaste tipo “pólipo” ou trator carregadeira de
pneus;



O veículo e o Equipamento a serem indicados pelas empresas
concorrentes para transporte dos resíduos até o Aterro Sanitário
deverão atender a demanda média diária de 100 (cem) toneladas
dia de resíduos classe IIA;



Será feito o controle de cada viagem de coleta, aferindo-se o peso
bruto e da tara de cada veículo coletor, mediante a utilização de
tíquetes emitidos pela fiscalização da balança rodoviária da SAAE;



Os ANEXOS do EDITAL determinam o Plano de Trabalho, com rotas
e horários de coleta.
O termo de referência vinculado ao contrato trata no item 7 sobre:
"Instalação e operação de usina de tratamento de resíduos
e/ou destinação final de resíduos sólidos urbanos (lixo) a céu
aberto, com utilização de tecnologia para compactação (exceto
com trator de esteiras), visando a diminuição de volume e
armazenamento de forma ambientalmente correta"

Porém, ao invés da alternativa supracitada, optou-se por destinar
os resíduos a um aterro sanitário adequado em São Paulo (CDR PEDREIRA CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS LTDA), o qual possui Licença de
Operação para esta finalidade (LO 29006075 com validade até 01/02/2018.
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4.2.2.1.2 Instrumento de Convênio, que entre si celebram o
Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE e a
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Coleta, Manuseio
e Comercialização da Materiais Recicláveis e Reutilizáveis São
José
O Instrumento de Convênio estabelece na cláusula 1ª o objeto do
convênio, na cláusula 2ª as atribuições e responsabilidades da CONVENIADA,
cabe ressaltar que o item 2.1.4 trata da compostagem, função que não está
sendo dada aos resíduos e na cláusula 3ª as atribuições e responsabilidades
da CONVENENTE, lembra-se também que a exigência do item 3.1.2 não está
sendo efetuada no momento, isto será realizada a partir da Audiência Pública
do Plano de Coleta Seletiva e no momento de sua implantação, de acordo
com suas diretrizes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Constitui o objeto do presente Convênio a colaboração
recíproca entre as partes para reduzir o impacto poluidor dos
resíduos sólidos domésticos, inertes e não perigosos gerados
no município de Atibaia.
CLÁUSULA SEGUNDA - Das atribuições e responsabilidades da
CONVENIADA
2.1 São atribuições e responsabilidades da CONVENIADA :
2.1.1 Minimizar o lixo coletado pelo CONVENENTE, garantindo
o máximo de aproveitamento dos materiais encontrados, pela
operação eficaz da Usina.
2.1.2 Incumbir-se do gerenciamento e operação da Central de
Triagem, instalada na Av. Jerônimo da Camargo, s/nº,
Caetetuba, Atibaia/SP, sob a supervisão operacional da SAAE,
no tocante ao processamento e reciclagem de todos os
resíduos inertes e não perigosos, domiciliares e comerciais, ali
depositados pela SAAE;
2.1.3 Fazer a triagem de todos os materiais reutilizáveis ou
recicláveis contidos no lixo coletado (papéis, vidros, plásticos,
metais e outros), separando-se os resíduos "secos" dos
"úmidos", garantindo a retirada de pelo menos 400
(quatrocentas) toneladas mês de material reciclável;
2.1.4 Fazer a compostagem do resíduo orgânico proveniente
do lixo processado na usina, para a produção de composto
orgânico englobando a movimentação, reviramento,
peneiramento e destinação deste material;
2.1.5 Zelar pelas condições de higiene (abrangendo pátio,
galpões, banheiros, refeitórios e ao redor da Central de
Triagem), estética (incluindo jardinagem, pintura, conservação
da cerca, entre outras) e segurança (atendendo os parâmetros
determinados pelo técnico de segurança do SME), além de
conservar e manter em bom estado todos os bens móveis e
equipamentos da Central de Triagem.
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2.1.6 Apresentar até dia 15 (quinze) de cada mês, relatório do
mês anterior, contendo a quantidade diária de lixo reciclado,
por tipo ou classe dos materiais, bem como planilhas de
custos, para fins de acompanhamento estatístico;
2.1.7 Impedir que estranhos não cooperados, especialmente
menores de idade, ingressem ou frequentem o local;
2.1.8 Providenciar, em conjunto com a CONVENENTE,
identificação dos cooperados, mediante porte obrigatório de
crachá;
2.1.9 Organizar o trabalho dos cooperados nos horários a
serem definidos conjuntamente com a SAAE, através de
instrumento escrito, que passará a fazer parte integrante deste
Convênio;
2.1.10 Manter registro de entrada e saída dos cooperados, cujo
controle será efetuado em conjunto com a SAAE;
2.1.11 Recolher mensalmente o INSS dos cooperados, de forma
que estes possam estar amparados pela Seguridade Social,
quando se fizer necessário
2.1.12 Apresentar à SAAE, até o dia 20 (vinte) de cada mês, os
comprovantes dos últimos recolhimentos devidos ao INSS,
juntamente com relação completa dos segurados, contendo
nome e número de inscrição no PIS/PASEP;
2.1.13 Providenciar o rateio do resultado dos trabalhos entre
os cooperados;
2.1.14 Responder como depositária de todos os bens móveis
existentes na Central de Triagem, relacionadas em anexo a este
Convênio, obrigando-se, sob as penas de lei, a devolve-los em
funcionamento e bom estado de conservação, ao término do
Convênio;
2.1.15 Ressarcir eventuais danos causados aos bens que
compõem a Central de Triagem, bem como aqueles causados a
terceiros;
2.1.16 Saldar diretamente, junto a quem de direito, todos os
ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou
responsabilidades outras quaisquer, quer sejam de caráter
trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial, social ou
outras, quer sejam de competência fazendária ou não,
inclusive quanto às despesas telefônicas.
2.1.17 Disponibilizar cooperados para fazer a triagem nos
Ecopontos a serem implantados pela SAAE.
CLAUSULA TERCEIRA· Das atribuições e responsabilidades da
CONVENENTE
3.1 São atribuições e responsabilidades da CONVENENTE:
3.1.1 Garantir, às suas expensas, que todo o lixo domiciliar
gerado em Atibaia, seja coletado, pesado e descarregado no
fosso de recebimento de lixo na Central de Triagem, durante
todo o prazo estipulado no convênio;
3.1.2 Estimular junto à população de Atibaia, o descarte
diferenciado do lixo em "secos" e "úmidos", para permitir
um
melhor
aproveitamento
dos
materiais
pela
CONVENIADA;
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3.1.3 Instituir sistemas de coleta seletiva do lixo gerado na
cidade;
3.1.4 Providenciar, às suas expensas, a disposição final do lixo
coletado na cidade, bem como dos rejeitas da reciclagem,
através de estrutura própria ou pela contratação de terceiros;
3.1.5 Fornecer à CONVENIADA, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da assinatura deste Convênio, a forma de medição dos
trabalhos.

O 1º termo de aditamento celebrado em 26/06/2014 altera a razão
social da conveniada e a cláusula 2 altera o item 2.1.3 na quantidade mínima
de resíduos reciclados por mês, nota-se que a redução foi de 35% como podese verificar a seguir.
NO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DIZIA:
"2.1.3 Fazer a triagem de todos os materiais reutilizáveis ou
recicláveis contidos no lixo coletado (papéis, vidros, plásticos,
metais e outros), separando-se os resíduos "secos" dos
"úmidos", garantindo a retirada de pelo menos 400
(quatrocentas) toneladas mês de material reciclável;"
NO 1º TERMO DE ADITAMENTO PASSA A SER O SEGUINTE:
"2.1.3 Fazer a triagem de todos os materiais reutilizáveis ou
recicláveis contido no lixo coletado (papéis, vidros, metais e
outros), separando-os em resíduos "secos" dos "úmidos",
garantindo a retirada de pelo menos 260 (duzentos e
sessenta) toneladas por mês de material reciclável"

O Instrumento de Convênio ainda trata do prazo do convênio que
venceu no dia 1º de outubro de 2014, mas poderá ser renovado mediante
termo de aditamento de prazo
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
4.1 O prazo de vigência do presente convênio é de 24 (vinte
e quatro) meses a partir de 01/10/2012.
4.1.1 O prazo de vigência deste instrumento poderá ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, nos termos da legislação vigente.

A cláusula 6ª estabelece que as benfeitorias no imóvel onde está
instalada na Central de Triagem, somente poderão ser efetuadas com
autorização prévia e escrita da CONVENENTE e serão incorporadas ao
patrimônio da CONVENENTE, sem que a CONVENIADA tenha qualquer direito
à indenização ou retenção.
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4.2.2.1.3 Contrato de financiamento e repasse entre a Caixa
Econômica Federal e o município de Atibaia para Obras e
Serviços na Central de Triagem e Transbordo de Resíduos
Sólidos
Em

25

de

Outubro

de

2008

foi

celebrado

Contrato

de

financiamento e repasse entre a Caixa Econômica Federal (Agente Financeiro)
e o município, Prefeitura de Atibaia (Agente Tomador) e a SAAE (Agente
executor).
O Contrato tem por objetivo "Obras e Serviços na Central de
Triagem e Transbordo de Resíduos Sólidos", com capacidade para beneficiar
uma

população

estimada

em

110.000

habitantes,

no

Município

de

ATIBAIA/SP, modalidade operacional MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, no
âmbito do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.
O valor do investimento foi de R$ 1.850.000,00 (hum milhão,
oitocentos e cinquenta mil reais), nas condições estabelecidas no Programa
SANEAMENTO PARA TODOS. A situação da execução até o momento é:


Galpão de recepção de resíduos sólidos; já executado



Galpão de triagem de resíduos sólidos; já executado



Galpão de transbordo de resíduos sólidos; já executado



Piso em concreto da área de recepção, área de triagem e área de
transbordo; já executados



Reforma das estruturas já existentes (coberturas, calhas, alvenarias
e etc); já executadas



Escritório; já executado



Caminhão Baú; já adquirido



Retroescavadeira; já adquirida



Esteira; a concluir



Pavimentação asfáltica; a concluir



Elétrica; a concluir



Drenagem. a concluir
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4.2.2.2. ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL
As figuras a seguir mostram a organização operacional de pessoal e
maquinários, da empresa AMBITEC, da Secretaria de Infraestrutura e da SAAE
Atibaia, considerando o gasto operacional.

Figura 25: Organização operacional da Ambitec para a coleta dos resíduos
domiciliares em Atibaia
Fonte: SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 30/09/2014

Figura 26: Organização operacional para o serviço de varrição, poda e capina em
Atibaia (Secretaria de Infraestrutura e Novata)
Fonte: SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 30/09/2014
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Figura 27: Organização operacional da SAAE
Fonte: SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 30/09/2014

4.3. DIAGNÓSTICO ECONÔMICO
4.3.1. POLÍTICA E ESTRUTURA TARIFÁRIA
4.3.1.1. RESÍDUOS DOMICILIARES
O DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003 aprova o novo
regulamento da SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia e no capítulo III
trata da incidência tarifária; a seção II trata dos resíduos sólidos. O artigo
103 mostra a forma de calcular a tarifa de resíduos sólidos:

x = valor fixo por categorias
k = fator de reajuste, referente à tonelada coletada no mês anterior, calculada em percentual,
que acarretará em desconto ou acréscimo no valor final da tarifa mensal
S = índice setorial ponderado por quantidade de lixo coletado
A = área constituída do imóvel
f = frequência da coleta

O Artigo 104 considera para o cálculo da tarifa índices conforme os
quadros a seguir:
Quadro 25: Valor das categorias
CATEGORIAS
Residencial
Misto
Comercial
Industrial

VALOR
R$ 5,80
R$ 6,90
R$ 7,90
R$ 7,90
Fonte: DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003

96
Quadro 26: Índices dos Setores
Setor
1
2
3
4
5
6
7

Índice
Setor
2,3
8
2,3
9
2,3
10
2,3
11
1,55
12
2,3
13
2,3
14
Fonte: DECRETO N° 4.398

Índice
Setor
1,55
15
1,55
16
1,55
17
2
18
2,3
19
2
20
2
21
de 06 de outubro de 2003

Índice
2
2
1,55
1,55
1,55
1
1,55

Quadro 27: Localização dos setores para cálculo da tarifa de resíduos sólidos
Setores

Bairros

Setor 1

Loteamento Santa Luiza; Jardim São Nicolau; Nova Gardênia; Vila Gardênia; Vila
Thaís; Beiral das Pedras; Jardim Sumaré; Cidade Satélite; Balneário; Parque das
Águas; Vila Junqueira; Jardim Pacaembu; Bairro Horácio Netto; Vila Maria; Jardim
Siriema; Vila Santista; Jardim Tapajós; Samambaia Parque Residencial;Parque
Jerônimo de Camargo; Vila dos Netos; Vila Rica; Vila Massoni; Vila Salles; Vila
Aparecida; Jardim Brasil e Centro
Jardim do Lago; Atibaia Jardim; Vila Aclimação; Vila Lea; Vila Espéria; Vila Helena;
Jardim Suíça; Jardim Floresta e Estância Lynce.
Jardim Itaguassu; Vila Giglio; Jardim Paulista - Gleba C; Jardim América; Jardim
Eneide; Vila Olga; Jardim Santa Bárbara; Jardim das Flores; Vila Espéria; Jardim
Paulista; Jardim Maristela I; Retiro das Fontes; Recreio Maristela; Jardim Jaraguá;
Vila Petrópolis; Chácaras Itapetinga; Chácaras Pepe; Vila Silena e Jardim Dona
Carmela
Jardim Centenário III; Parque dos Coqueiros; Jardim Tropical - Glebas; Parque das
Nações; Vila Carvalho; Jardim Roseli e Vila Mira
Recreio Estoril; Jardim Santo Antônio; Jardim Cilar e Jardim São Felipe
Planalto de Atibaia; Jardim do Alvinópolis e Alvinópolis
Pinheiral I; Pinheiral II; Colina Verde; Parque Residencial Maranguape; Chácara da
Colina; Parque Residencial Atibaia; Atibaia Belvedere - Gl. I, II e III; Parque das
Garças I; Jardim do Trevo e Estância Parque Atibaia
Vila Santa Clara; Nova Atibaia; Chácara Parque São Pedro; Jardim Colonial;
Chácara Maringá; Jardim Suely; Taba Village; Balneário Porta do Paraíso e Vale
das Flores
Jardim das Cerejeiras e Jardim Alvinópolis II
Jardim Imperial
Jardim Estância Brasil e Chácaras Brasil - Gleba 5
Nirvana Parque Residencial; Loanda; Jardim Ipê; Recanto Pedra Grande; Morumbi;
Bairro da ressaca e Jardim ltaperi
Jardim dos Pinheiros e Chácaras Interlagos
Chácara Nova Rhur; Chácara Nova Odessa; Condomínio Estância dos Lagos;
Recanto das Flores -Gleba; Jardim Maracanã; Rancho Caioçara; Parque Velho
Hotel; Parque Casa Branca; Parque da Montanha; Parque das olarias; Parque das
Colinas; Estância San Remo; Estância Santa Maria - Laranjal e Chácara Brisa da
Serra
AIpes de Atibaia; Refúgio; Jardim Centenário; Panorama Parque Residencial;
Parque Arco Iris; Jardim Maristela II; San Fernando Valley; Parque Fernão Dias;
Jardim Flamboyant; Vitória Régia; Jardim Shangri-Lá; Ribeirão dos Porcos -Gleba;
Bosque dos Eucaliptos; Vila Santa Cruz e Bairro Pinheirinho
Atibaia Vista da Montanha; Vale dos Pinheiros; Campos de Atibaia; Jardim
Olímpico; Retiro das Pedras; Jardim dos Cambarás; Núcleo Residencial Atibaia;
Condomínio Serra de Atibaia e Jardim do Lago; Jardim Bobadilha; Condomínio
Águia Branca e Jardim Milena.
Chácara Fernão Dias; Jardim Paraíso do Tanque; Jardim Planalto; Jardim Brogotá -

Setor 2
Setor 3

Setor 4
Setor 5
Setor 6
Setor 7
Setor 8
Setor 9
Setor 10
Setor 11
Setor 12
Setor 13
Setor 14

Setor 15

Setor 16

Setor 17
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Setores

Setor 18
Setor 19

Setor 20

Setor 21

Bairros
Batuira; Chácara São Felipe; São Bento; Vila Boa Esperança; Lia; Santa Helena - VI;
Sino; Bairro do Tanque e outros
Recreio São Vicente; Fazenda do Tanque; Condomínio da Represa; Parque
Piracema; Jardim Paraíso da Usina; Vila Imperial D. Pedro 1; Jardim Parque Real
Atibaia; Glebas do Rio Abaixo
Brisa de Atibaia; Jardim Solaris; Recanto dos Palmares; Estância Santa Maria Portão; Colinas Verdes - Portão; Rancho Maringá; Chácara Val paraíso; Chácara
Pedra Grande; Maringá II; Parque Rio Abaixo - Horto Ivan; Bosque dos Palmares e
Portal dos Nobres
Água Espraiada; Boa Vista; Brotas; Cachoeira; Caetetuba; Caixa d'Água; Canedos;
Guaxinduva; lara; Itapetinga; Lagoa; Laranja Azeda; Laranjal; Maracanã;
Marmeleiro; Mato Dentro; Parque das Cascatas; Pau Arcado; Pinheirinho; Piqueri;
Ponte; Ponte Alta; Portão -Olaria do Gebim; Ressaca; Ribeirão dos Porcos; Rio
Abaixo; Rio Acima; Rosário; Tanque e Usina
Jardim Kanimar; Chácara Elisa; Chácara Guaxinduva; Chácara Piratininga e Portal
das Hortênsias
Fonte: DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003

Quadro 28: Índices relativos à área construída
Área construída (m²)
Até 40
40,01 a 70,00
70,01 a 90,00
90,01 a 110,00
110,01 a 130,00
131,01 a 150,00
150,01 a 170,00
170,01 a 200,00
200,01 a 250,00
250,01 a 300,00
300,01 a 400,00
400,01 a 500,00
500,01 a 800,00
800, 01 a 1000,00
1000,01 a 2000,00
Acima de 2000,00

Índice
0,4
0,44
0,48
0,52
0,56
0,61
0,66
0,71
0,8
0,9
1,1
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
Fonte: DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003

Quadro 29: Índices de Frequência
Frequência
Diária
Intercalada

Índice
1,3
1
Fonte: DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003

O artigo 104 ainda fixa valores máximos a serem cobrados:
§ 1º - O valor máximo cobrado para a categoria residencial será
de R$ 17,00 (dezessete reais) mensais por imóvel.
§ 2º - O valor máximo cobrado para a categoria comercial será
de R$ 26,00 (vinte e seis reais) mensais por imóvel.
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Na 1ª reunião técnica do Plano de Coleta Seletiva - 12/08/2014 foi
dito que apesar do DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003 estar
vigente, na parte que trata do sistema de tarifação dos resíduos domiciliares
e comerciais este foi alterado e o que está vigente é a LEI COMPLEMENTAR Nº
486 de 25 de outubro de 2005 e o DECRETO N° 7.169 de 20 de dezembro de
2013, foi dito ainda que a modificação atual dos artigos revogados devem ser
regularizadas o mais rápido possível para haver transparência no processo.
A LEI COMPLEMENTAR Nº 486 de 25 de outubro de 2005 institui no
Artigo 1º a Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD. obrigatória
destinada a custear os serviços públicos divisíveis de coleta, transporte,
tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, no Município
de Atibaia.
O artigo 3º trata da base de cálculo da Taxa de Resíduos Sólidos
Domiciliares - TRSD:
Art. 3º - A base de cálculo da Taxa de Resíduos Sólidos
Domiciliares - TRSD e equivalente ao custo dos serviços.
Parágrafo único - A base de cálculo a que se refere o "caput"
deste dispositivo será rateada entre os contribuintes indicados
na proporção do volume de geração potencial de resíduos
sólidos domiciliares nos termos do disposto nesta Lei
Complementar.

O DECRETO N° 7.169 de 20 de dezembro de 2013 altera a LEI
COMPLEMENTAR Nº 486 de 25 de outubro de 2005 e atualiza a Taxa de
Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) e da Taxa de Resíduos Sólidos de
Serviços de Saúde (TRSS), de que trata a Lei Complementar nº 486, de 25 de
outubro de 2005.
Art. 1º Para o exercício de 2014, passam a vigorar os seguintes
valores para as taxas instituídas pela Lei Complementar nº
486/05:
Quadro 30: Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - domicílios residenciais
Classificação
R - UGR especial
R - UGR - 1
R - UGR - 2
R - UGR - 3

Faixa
Imóveis com volume de geração potencial de
10 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de
10 e até 15 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de
15 e até 20 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de

até

Valor base mês (R$)
13,24

mais

19,82

mais

26,47

mais

66,13
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20 e até 50 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de mais 132,27
50 e até 100 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de mais 171,93
100 litros de resíduos por dia
Fonte: DECRETO N° 7.169 de 20 de dezembro de 2013

R - UGR - 4
R - UGR - 5

Quadro 31: Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - domicílios não residenciais
Classificação
NR - UGR
especial
NR - UGR - 1
NR - UGR - 2
NR - UGR - 3

Faixa
Valor base mês (R$)
Imóveis com volume de geração potencial de até
26,44
20 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de mais 39,68
20 e até 30 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de mais 79,36
30 e até 60 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de mais 132,27
60 e até 100 litros de resíduos por dia
Fonte: DECRETO N° 7.169 de 20 de dezembro de 2013

A SAAE Atibaia afirma que a taxa de lixo cobrada dos moradores
junto com a conta de água não cobre o custo total. O valor arrecadado cobre
menos de 90%. A cobrança é feita a partir das declarações dos próprios
moradores sobre quanto produzem de resíduos (Figura 28). No entanto, mais
de 95% da cidade declara produzir o mínimo, algo em torno de 10 litros.
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Figura 28: Declaração sobre geração de resíduos dos usuários do serviço
Fonte: SAAE. Disponível em: http://www.saaeatibaia.com.br/downloads/declaracao_lixo.pdf. Acesso: 06/08/2014
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Ao indagar a SAAE sobre o procedimento de cobrança na 1ª reunião
técnica de Coleta Seletiva, foi dito que a declaração de usuários ainda é o que
acontece na prática, entretanto a população declara apenas o mínimo. Foi
dito também que em 2002 foi instituído em Atibaia a cobrança pela coleta
dos

resíduos

através

do

modelo

TARIFA.

Houveram

diversos

questionamentos à época sobre a questão e se tornou caso de LIMINAR
JUDICIAL. Em 2005 se lançou a cobrança através do modelo TAXA. O
presente modelo de cobrança demonstra-se mais justo ao usuário dos
serviços, pois além de poder fazer sua declaração de usuário de quantidade
gerada (fiscalizada posteriormente), somente é cobrado dos reais geradores,
ou seja, terrenos ou imóveis em construção tornam-se isentos de cobrança.
4.3.1.2. RESÍDUOS DE LIMPEZA PÚBLICA
O artigo 107 do DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003 trata
da tarifas para destinação final de galharias, coletados por particulares
devidamente credenciados, no local indicado pela SAAE:
I - A Tarifa de Carga Trabalhada é de R$ 8,00 por viagem.
II- A Tarifa de Carga Não Trabalhada é de R$ 12,00.

Na 1ª reunião técnica de Coleta Seletiva, foi dito que esta cobrança
não está mais sendo realizada, pois a área utilizada pela Prefeitura Municipal
para destinação destes resíduos está irregular.
4.3.1.3. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS
O artigo 106 do DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003 trata
da tarifa para destinação final de entulhos e materiais de construção,
coletados por particulares devidamente credenciados, no local indicado pela
SAAE, conforme Quadro 32.
Quadro 32: Tarifas para destinação final de entulhos e materiais de construção
Tipo de Caminhão
Conjunto caminhão com caçamba basculante - dois terços (Toco), ou
até 5 m³
Conjunto caminhão com caçamba basculante - três eixos (Trucado),
ou até 10 m³
Mais que três eixos (Carreta) ou acima de 10,1 m³
Caçamba estacionária até 4 m³
Caçamba estacionária de 5 m³

Tarifa
R$ 8,00/viagem
R$ 12,00/viagem
R$ 35,00/m³/viagem
R$ 7,00/viagem
R$ 8,00/viagem

102
Tipo de Caminhão
Tarifa
Caminhão carroceria até 6 m³
R$ 10,00/viagem
Caminhão carroceria até 11 m³
R$ 18,00/viagem
Caminhão carroceria acima de 11,1 m³
R$ 35,00/m³/viagem
Fonte: DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003

O DECRETO N.º 6.908 de 26 de dezembro de 2012 no seu Artigo 1º
altera o artigo 58 do Decreto nº 5.982, de 16 de setembro de 2009 e trata das
tarifas para destinação final dos volumes de Resíduos da Construção Civil e
Resíduos Volumosos, coletados por particulares devidamente credenciados e
destinados para triagem, nos locais administrados pela administração direta
ou indireta:
Para equipamentos com capacidade de:
até 4m³ 35 UVRM
de 5 a 7 m³ 65 UVRM
de 8 a 10 m³ 90 UVRM
de 11 a 14 m³ 110 UVRM
acima de 14 m³ 110 UVRM + 5 UVRM/m³
§ 1º – Os entulhos de construção civil considerados limpos
serão encaminhados para beneficiamento em locais indicados
pela SAAE e sua tarifação será estabelecida pela empresa
credenciada.
§ 2º - Consideram-se limpos os materiais passíveis de
reciclagem direta, sem necessidade de triagem.

Na 1ª reunião técnica de Coleta Seletiva, foi dito que esta cobrança
não está mais sendo realizada, pois a área utilizada pela Prefeitura Municipal
para destinação dos Resíduos de Construção Civil está irregular. E o
Programa CATATRECO funciona gratuitamente.
4.3.1.4. GRANDES GERADORES
O artigo 105 do DECRETO N° 4.398 de 06 de outubro de 2003
alterado pelo DECRETO N° 6.891 de 06 de dezembro de 2012 trata da tarifa
para a destinação final de resíduos sólidos originados de grandes geradores e
coletados por particulares devidamente credenciados.
Art. 105. A tarifa para a destinação final de resíduos sólidos
originados de grandes geradores e coletados por particulares
devidamente credenciados, no local indicado pela Companhia
de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE, é de R$ 100,15
(cem reais e quinze centavos) por tonelada
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4.3.1.5. ISENÇÕES E TARIFA SOCIAL
Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 486 de 25 de outubro de 2005
Art. 20 - Não incidem quaisquer das taxas previstas nesta Lei
Complementar, sobre:
I - Os terrenos não edificados;
II - Os imóveis considerados como grandes geradores,
conforme disposto nesta Lei Complementar, que contratem a
remoção dos resíduos por terceiros credenciados pela SAAE e
comuniquem tal fato ao mesmo;
III - Os imóveis situados em locais onde não há a prestação
potencial do serviço;
IV - Os imóveis que estejam sendo utilizados pela
Municipalidade.
Art. 21 - Não haverá isenções ou reduções das taxas previstas
nesta Lei Complementar, exceto quanto ao disposto na Lei
Complementar nº 381. de 26 de dezembro de 2001, e seu
regulamento.

O Artigo 104 do Decreto nº 4.398 de 06 de outubro de 2003
(regulamento da SAAE), trata de tarifas especiais conforme segue:
§ 4º - Ficam sujeitos à Tarifa Especial Fixa de R$ 3,00 / mês
aqueles
que
assim
requererem
e
comprovarem
documentalmente qualquer das condições abaixo:
a) imóveis isentos do pagamento do IPTU (imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana);
b) imóveis cujos ocupantes possuam renda total de até 01 (um)
salário mínimo;
c) imóveis ocupados por entidades religiosas de qualquer
natureza.
§ 5º - Para a concessão da isenção prevista nas alíneas "a" e "b"
deste artigo o requerente e os demais ocupantes do imóvel
deverão ser proprietários / possuidores de um único imóvel.
§ 6º - Enquanto estiver enquadrado na Tarifa Especial, o
consumidor deverá providenciar a renovação de seu cadastro
até o dia 30 de janeiro de cada ano, sob pena de o
descadastramento automático.

O Artigo 116 do Decreto nº 4.398 de 06 de outubro de 2003, trata
das isenções conforme a Lei Complementar nº 381/01:
Art. 116 - De acordo com o previsto no art. 7° da Lei
Complementar nº 381/01, a SAAE concederá, mediante
requerimento do interessado, isenção das tarifas devidas pela
prestação de serviços relativos a água, esgoto e resíduos
sólidos para:
I - entidades assistenciais e filantrópicas, declaradas de
utilidade pública pelo município de Atibaia, inscritas no
Conselho Municipal de Assistência Social e que comprovem
anualmente a efetiva prestação de serviços à comunidade;
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II - instituições que estabelecerem parcerias com o Poder
Público, para prestação de serviços à coletividade, enquanto
perdurarem tais ajustes.
Parágrafo Único - Os requerimentos e documentos que
comprovem o preenchimento das condições acima serão
analisados pela Diretoria Comercial, que terá competência
para, justificadamente, deferi-los ou não.

4.3.1.6. INFRAÇÕES E PENALIDADES
Os Artigos 137 a 143 do decreto nº 4.398 de 06 de outubro de
2003, tratam das infrações e penalidades relativas aos resíduos sólidos:
Art. 137 - São consideradas infrações a este Regulamento, além
de outras já previstas:
I - lançar os entulhos ao longo ou no leito de rios, canais,
córregos, lagos, bueiros, valetas de escoamento, poço de visitas
e outros pontos dos sistemas de águas pluviais, leito ou
margem de vias e logradouros públicos, áreas verdes ou
institucionais, e nas áreas de proteção ambiental, assim
definidas nas leis federais, estaduais e municipais vigentes, sob
pena de multa de 500 (quinhentas) UVRM;
II - depositar ou lançar lixo, resíduos, detritos, animais mortos,
mobiliário usado, folhagem, material de podação, terra,
resíduos de limpeza de fossas ou poços absorventes, óleo,
gordura, graxa, tintas e qualquer material ou sobras em
qualquer área ou terreno, assim como ao longo do leito de rios,
canais, córregos, lagos e depressões, bueiros, valetas de
escoamento, poços de visita e outros pontos de sistema de
águas pluviais, sob pena de multa de 200 (duzentas) UVRM;
III - realizar triagem ou catação, nos sacos de lixo, em
caçambas, de qualquer objeto, material ou sobra, ainda que de
valor insignificante, seja qual for sua origem, sujeitando-se o
infrator a apreensão do produto de coleta e pena de multa de
40 (quarenta) UVRM;
IV - atear fogo ao lixo, assim também como em folhagens e em
resíduos sólidos de qualquer natureza, sob pena de multa de
100 (cem) UVRM;
V - dispor os resíduos para coleta em forma ou local
inadequado, ou em horário e período diverso do estabelecido
para a coleta, sob pena de multa de 10 (dez) UVRM;
VI - não recolher os sacos de lixo, se após 2 (duas) horas do
horário previsto, a coleta não tiver sido efetuada, sob pena de
multa de 10 (dez) UVRM;
VII - acumular lixo com fim de utilizá-lo ou removê-lo para
outros locais que não os estabelecidos pela SAAE, salvo os
casos expressamente autorizados pela CETESB sob pena de
multa de 20 (vinte) UVRM;
VIII - apresentar para a coleta regular de lixo domiciliar e
comercial resíduos da saúde, de contato com doentes,
explosivos, tóxicos ou corrosivos, perfurantes sem a devida
proteção, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, colas e
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produtos químicos similares, sob pena de multa de 200
(duzentas) UVRM;
IX - lançar resíduos de qualquer natureza nas vias, praças,
jardins, escadarias, quaisquer áreas ou logradouros públicos,
bem como nas estradas, rios, ribeirões e lagos, inclusive pelas
janelas de veículos, exceto no caso de confetes e serpentinas
em dias de comemoração especial, sob pena de multa de 20
(vinte) UVRM;
X - lançar resíduos destinados à coleta regular, acondicionados
ou não, em terrenos vagos, públicos ou privados, assim como
sua deposição em recipientes ou contenedores instalados em
vias ou logradouros públicos e destinados ao recolhimento de
lixo leve ("lixo de mão") ou de resíduos recicláveis, sob pena de
multa de 10 (dez) UVRM;
XI - instalar ou usar incinerador para queima de lixo em
residência, edifício, estabelecimento comercial ou industrial,
exceto em casos especiais, previstos em legislação própria, sob
pena de multa de 400 (quatrocentas) UVRM;
XII - realizar coleta regular de lixo de qualquer natureza, sem
autorização da SAAE, sob pena de multa de 200 (duzentas)
UVRM e apreensão do veículo.
§ 1º - Os munícipes que forem identificados, por testemunhas
ou documentação existente em saco de lixo encontrado em
logradouros públicos, áreas de lazer, praças, terrenos baldios,
serão punidos na forma deste Regulamento.
§ 2º - A triagem de resíduos sólidos só será permitida pela
SAAE, nos casos expressamente autorizados e em locais
apropriados e liberados para tal fim, a seu exclusivo critério.
§ 3º - A multa prevista no inciso VII só será aplicada para os
imóveis situados nos logradouros públicos onde haja coleta de
lixo regular e oficial, durante 03 (três) dias da semana, no
mínimo.
§ 4º - Os infratores ficarão sujeitos à aplicação das multas
previstas, sem prejuízo de outras sanções ora instituídas ou
estabelecidas em legislação própria.
Art. 138 - o transporte de resíduos, terras, agregados, ossos,
adubos, lixo curtido e qualquer material a granel deve ser
executado de forma a não provocar derramamento na via
pública e poluição local, devendo ser respeitadas as seguintes
exigências:
I - os veículos com terra escória, agregados e materiais a granel
deverão trafegar com carga rasa, limitada a borda da caçamba,
sem qualquer coroamento e ter seu equipamento de rodagem
limpo antes da atingirem a via pública, sob pena de multa de
100 (cem) UVRM;
II - serragem, lixo curtido, adubo, fertilizante e similares
deverão ser transportados atendendo ao previsto no inciso
anterior, com cobertura que impeça seu espalhamento, sob
pena de multa de 100 (cem) UVRM;
III - osso, sebo, vísceras, resíduos de limpeza ou de
esvaziamento de fossas ou de poços absorventes, e outros
produtos pastosos ou que exalem odores desagradáveis, só
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poderão ser transportados em carroçarias e tanques e
totalmente fechados, sob pena de multa de 100 (cem) UVRM.
Parágrafo Único - Durante a carga e a descarga dos veículos,
deverão ser adotadas precauções para evitar prejuízo à
limpeza das vias e logradouros públicos, devendo o morador
ou o responsável pelo prédio ou pelo serviço providenciar
imediatamente a retirada do material e a limpeza do local,
recolhendo todos os detritos, sob pena de multa de 100 (cem)
UVRM, a qualquer dos dois.
Art. 139 - Aos infratores serão aplicadas as seguintes
penalidades:
I - advertência e orientação;
II - multa, na reincidência;
III - multa, aplicada no dobro daquela anteriormente imposta, a
partir da terceira ocorrência.
Parágrafo Único - A SAAE se utilizará dos Agentes Ambientais
para dar conhecimento e informação aos usuários da coleta
regular de resíduos sólidos, como forma de minimizar as
falhas de disposição de resíduos para coleta.
Art. 140 - A critério do Diretor Superintendente, será punida
com multa de 04 (quatro) a 100 (cem) vezes a tarifa do mês,
qualquer infração ao presente Regulamento, relativa a resíduos
sólidos, que não tenha expressa a respectiva penalidade.
Art. 141 - As empresas prestadoras de serviço de remoção de
entulhos,
materiais
de
construção
e
galharias,
obrigatoriamente credenciadas pela SAAE, ficam sujeitas às
seguintes penalidades:
I - multa, no valor de 500 (quinhentas) UVRM;
II - após 24 horas da primeira multa, e persistindo a infração,
multa do inciso anterior aplicada em dobro;
III - após aplicação da segunda multa, e persistindo ainda a
infração, será feita a imediata apreensão da caçamba pela
SAAE.
§ 1º - A devolução da caçamba só será feita após o pagamento
do valor decorrente das despesas com sua apreensão,
mediante requerimento à SAAE, com comprovação do
pagamento devido e do recolhimento das multas.
§ 2º - Os débitos não quitados serão inscritos em Dívida Ativa
e posteriormente executados, nos termos da Legislação
vigente.
Art. 142 - A não retirada da caçamba aprendida no período de
15 (quinze) dias .ensejará a sua alienação em leilão ou hasta
pública, na forma prevista no Código Tributário Municipal,
para a cobertura de todas as despesas decorrentes da
apreensão.

107
Parágrafo Único - Eventual saldo do produto do leilão ou hasta
pública será restituído ao infrator, mediante recibo nos
respectivos autos.
Art, 143 - As empresas prestadoras de serviço de coleta de lixo
dos grandes geradores, obrigatoriamente credenciadas pela
SAAE, ficam sujeitas às seguintes penalidades, por
descumprimento aos dispositivos deste Regulamento:
I - advertência;
II: - multa variável de 100 (cem) a 500 (quinhentas) UVRM,
dobrada na reincidência.

O valor da UVRM – Unidade de Valor de Referência Municipal, em
vigor no exercício de 2014 era 2,6320.
4.3.2. RECEITAS E DESPESAS DOS SERVIÇOS
O Quadro 33 trata das receitas e despesas da SAAE com resíduos
sólidos em 2012 e 2013, nota-se que em 2012 houve um déficit
orçamentário, já em 2013 a situação já foi corrigida.
Quadro 33: Receitas e despesas da SAAE com resíduos sólidos em 2012 e 2013
Ano

2012

2013

Despesa com pessoal
Despesa com Coleta Domiciliar, Comercial,
Seletiva e Transbordo

R$ 762.051,07

R$ 1.028.855,98

R$ 8.016.497,93

R$ 7.256.801,40

Despesa com resíduos da saúde

R$ 295.867,45

R$ 355.148,55

Despesa com resíduos da ETE

R$ 350.265,57

R$ 177.703,46

Despesa total

R$ 9.424.682,02

R$ 8.818.509,39

Receita - taxa do lixo

R$ 8.520.799,77

9.087.560,50

Saldo

-R$ 903.882,25
R$ 269.051,11
Fonte: SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 30/09/2014

O Quadro 34 mostra as receitas e despesas da Prefeitura da
Estância de Atibaia relacionadas com resíduos sólidos em 2012 e 2013, cabe
ressaltar que a empresa NOVATA faz o serviço de varrição e a empresa A3
trata da conservação de estradas com resíduos da construção civil.
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Quadro 34: Receitas e despesas da Prefeitura da Estância de Atibaia relacionadas
com resíduos sólidos em 2012 e 2013
DESPESAS
2012
R$ 4.322.418,53
R$ 1.434.157,00
R$ 5.756.575,53

2013
R$ 3.490.165,78
R$ 2.840.752,66
R$ 6.330.918,44

NOVATA
A3
total
RECEITA
Não fornecida, porém arrecadação é realizada por intermédio do IPTU
Fonte: Adaptado de SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 30/09/2014

4.4. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Para facilitar a leitura dos dados apresentados foi desenvolvido o
Quadro 35, o qual sintetiza o sistema atual dos resíduos sólidos urbanos em
Atibaia, evidenciando os pontos frágeis, carências e deficiências.
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Quadro 35: Síntese do sistema atual dos resíduos sólidos urbanos em Atibaia
Tipo de resíduo

Resíduos
Domiciliares

Resíduos
Domiciliares
(rejeitos)

Resíduos Úmidos
(orgânicos)

Definição
Os Resíduos Sólidos Domiciliares
(RSD) correspondem aos resíduos
originários de atividades domésticas
em residências urbanas e os resíduos
sólidos comerciais correspondem a
resíduos originários de atividades
comerciais, ambos são compostos
por resíduos secos e resíduos úmidos
(RSU). Em Atibaia são coletados tais
resíduos caso possuam um volume
diário de até 100 litros, caso
contrário os geradores são
enquadrados como grandes
geradores.
Referem-se às parcelas contaminadas
dos resíduos domiciliares:
embalagens que não se preservaram
secas, resíduos úmidos que não
podem ser processados em conjunto
com os demais, resíduos das
atividades de higiene e outros tipos.
Os resíduos úmidos são constituídos
principalmente por restos oriundos
do preparo dos alimentos. Contém
partes de alimentos in natura, como
folhas, cascas e sementes, restos de
alimentos industrializados e outros.

Local
Área urbana
Área Rural

Município

40.869,54

Coleta

Destinação

A coleta de resíduos domiciliares,
controlada pela Gerência de Coleta da
SAAE, é efetuada pela empresa AMBITEC
GESTÃO DE RESÍDUOS S/A.

Todos os resíduos domésticos vão para a
CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DE ORIGEM DOMÉSTICA,
localizado na Avenida Jerônimo de Camargo, s/nº
em Caetetuba e operado pela SAAE e a
Cooperativa São José por um convênio de
cooperação.

No centro urbano a coleta é diária e
noturna, nos bairros periféricos a coleta
é feita em dias alternados em períodos
diurnos e noturnos.
Área urbana
Área Rural

4.024,75
352,38

Município

4.377,13

Área urbana
Área Rural

16.910,70
1.480,59

Município

18.391,29

Área urbana
(16.643,89 ton)

Área Rural
(1.457,23 ton)

Resíduos Secos
(recicláveis)

Geração de resíduos (2013)
(ton/ano)
37.579,34
3.290,20

Os resíduos secos são constituídos
principalmente por embalagens
fabricadas a partir de plásticos,
papéis, vidros e metais diversos,
ocorrendo também produtos
compostos como as embalagens
“longa vida” e outros

Metal (2,86%)
Papel/papelão
(16,43%)
Plástico (22,14%)
Vidro (2,14%)
TetraPak (0,71%)
Metal (2,86%)
Papel/papelão
(16,43%)
Plástico (22,14%)
Vidro (2,14%)
TetraPak (0,71%)
Metal (2,86%)
Papel/papelão
(16,43%)
Plástico (22,14%)
Vidro (2,14%)

No setor que abrange a zona rural a
coleta é realizada três vezes por semana
no período diurno.
Em 2013, foram coletados no município
de Atibaia 40.243,66 toneladas de
resíduos domiciliares, comerciais e
institucionais até 100 litros.

Em 2012 foram transbordados 39.778,01
toneladas e em 2013 foram 40.400,16 toneladas
de resíduos

2734,59
3684,96
356,18
118,17
41,68
239,42
322,63
31,18
10,35
517,69
2974,01
4007,59
387,36

Município
(18.101,12 ton)
128,52

O aumento dos resíduos transbordados e a diminuição
dos resíduos reciclados mostra uma perda financeira no
sistema. Assim como, a utilização dos compostáveis
como rejeito enviando para o CDR Pedreira.
A perda dos PEVs com ações de vandalismo e destinação
incorreta dos resíduos, trouxe perigo à população e
consequentemente sua desativação.
Pequena separação entre os resíduos úmidos e secos. A
coleta seletiva porta a porta 1 vez na semana com
caminhão compactador e a falta de ECOPONTOS torna a
coleta dos resíduos secos insuficiente para a quantidade
de resíduos recicláveis gerada.
A quantidade de resíduos domiciliares recicláveis gerada
em 2013 é de 18.101,12 toneladas, entretanto foram
reciclados apenas 2.952,86 toneladas.
A quantidade de resíduos reciclados também é baixa
perante a quantidade de cooperados existentes. Existem
muitos aposentados dentre os cooperados e por serem
mais idosos possuem maior dificuldade com a velocidade
da esteira, entretanto se diminuir a velocidade da esteira
os resíduos fermentam e as pessoas não conseguem
trabalhar com o forte odor.

476,02

Não há na Central de Triagem e transbordo um local para
confecção de artesanato ("LUXO do LIXO").
A coleta seletiva é realizada nas
residências da área central do município
semanalmente pela empresa AMBITEC
GESTÃO DE RESÍDUOS S/A em um
caminhão compactador com pressão
normal
Atualmente são 69 bairros com coleta
seletiva implantada, há coleta nos
períodos diurno e noturno.
Houve uma diminuição na coleta
seletiva, pois em 2012 havia 1.396,69
toneladas de coleta seletiva, já em 2013
foram apenas 1.333,40 toneladas.

TetraPak (0,71%)

A área de transbordo tem a finalidade de
recepcionar todos os resíduos domésticos
coletados pela AMBITEC GESTÃO DE RESÍDUOS
S/A para que ela realize o carregamento das
carretas e transporte para o Centro de Disposição
de Resíduos (CDR) Pedreira, localizado na Estrada
Prof. Edmundo Rosset, 7450 - Bairro Vila Bela –
São Paulo, operado pela empresa ESTTRE
Ambiental.

Carências e Deficiências
Foram transbordados 40.400,16 toneladas de resíduos
domiciliares em 2013, entretanto na licença de operação
consta a capacidade de 27.600 toneladas por ano. Cabe
ressaltar que está sendo realizada uma ampliação na
CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, mas esta ampliação não foi incluída na licença.

Apenas o PEV do Jardim Imperial,
localizado na Escola Waldemar Barros
Buhler de ensino fundamental, está em
funcionamento, pois neste local as
pessoas estão utilizando de maneira
correta

A esteira que sempre precisa de manutenção e enquanto
esta fica estagnada todos os resíduos vão para o
transbordo.

Todos os resíduos recicláveis vão para a
CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS. Os resíduos da coleta
seletiva e os resíduos triados são vendidos pela
Cooperativa São José.
Em 2012 foram reciclados 3394,89 toneladas, já
em 2013 foram apenas 2952,86 toneladas de
resíduos

Não há um local para estoque, desta forma precisam
vender os resíduos assim que forem triados, não
podendo aguardar a valorização do resíduo no mercado
financeiro.
Quanto ao descarte irregular, conforme o CENSO 2010,
559 domicílios queimam seus resíduos na propriedade e
56 enterram. 5 domicílios dizem jogar em terrenos
baldios e 77 dão outra destinação que não seja a Central
de Triagem e Transbordo.
A Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) cobrada
baseia-se em declaração de geração preenchida pela
própria população, no entanto, mais de 95% da cidade
declara produzir o mínimo, algo em torno de 10 litros.
O Convênio entre a SAAE e a Cooperativa São José
mostra inicialmente uma meta mínima de separar os
resíduos "secos" dos "úmidos", garantindo a retirada de
pelo menos 400 (quatrocentas) toneladas mês de
material reciclável, entretanto no 1º termo de aditamento
esta meta é reduzida para pelo menos 260 (duzentos e
sessenta) toneladas por mês de material reciclável.
No mesmo convênio, a Cooperativa São José fica
obrigada a fazer a compostagem do resíduo orgânico
proveniente do lixo processado na usina, para a
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Tipo de resíduo

Definição

Local

Geração de resíduos (2013)
(ton/ano)

Coleta

Destinação

Carências e Deficiências
produção de composto orgânico englobando a
movimentação, reviramento, peneiramento e destinação
deste material, porém, até o momento isto não acontece.
No mesmo convênio a SAAE se compromete a estimular
junto à população de Atibaia, o descarte diferenciado do
lixo em "secos" e "úmidos"e Instituir sistemas de coleta
seletiva, o que também até o momento não acontece.

Área urbana
Área Rural

Resíduos de
Limpeza Pública

Conceitualmente, os resíduos de
limpeza pública são a: varrição,
capina, podas e atividades correlatas;
limpeza de escadarias, monumentos,
sanitários, abrigos e outros;
raspagem e remoção de terra e areia
em logradouros públicos;
desobstrução e limpeza de bueiros,
bocas de lobo e correlatos; e limpeza
dos resíduos de feiras públicas e
eventos de acesso aberto ao público..
Entretanto, como em Atibaia, a
Secretaria de Infraestrutura gerencia
além destes, também os resíduos de
cemitério e por possuir dados
conjuntos, estes foram
contabilizados juntamente.

5.636,89
-

Existem legislações vigentes tratando do mesmo assunto
com determinações conflitantes. Na prática, este fato
gera uma escolha de qual lei ou artigo seguir,
ocasionando uma certa confusão para a população e
consequentemente um descrédito na legislação
municipal.
Há no município a problemática de deixarem os sacos de
100 litros preto na esquinas com resíduos de varrição e a
população achar que é resíduo domiciliar e colocar os
resíduos próprios no mesmo local.

O serviço de varrição em Atibaia abrange
100% da área urbana, cerca de 70% dos
varredores são terceirizados pela
empresa Novata, o restante é
funcionário da Prefeitura, totalizando
uma equipe de 80 varredores.

A coleta de resíduos de limpeza pública (1.273,50 ton )é
baixa perante a geração estimada em 2013 (5.636,89 ton)

São 38 bairros com varrição diária e 47
bairros com varrição em dias
intercalados ou mutirão, totalizando 85
bairros atendidos.

Município

-

Existe ainda, em Atibaia, um programa
de podas regulares. Neste, em média, a
periodicidade de retorno para o mesmo
local se dá em torno de 1 ano, salvo
necessidades de ordem de regularização
e reurbanização do local ou risco
eminente e efetivo de tombamento de
árvores (ou galhos) na rede elétrica, ou
em patrimônio ou próprios municipais.
Por dia são transportadas de 30 a 40
caçambas de resíduos de capina pela
Secretaria de Infraestrutura para a área
de destinação no bairro Ressaca

A destinação dos resíduos de varrição e de
cemitérios é a Central de Triagem e Transbordo, e
o destino final é o Centro de Disposição de
Resíduos (CDR) Pedreira.
Os resíduos de poda são encaminhados para o
Campo de Reciclagem, localizado na Estrada
Municipal Luciano Rocha Peçanha, no Bairro
Ressaca, onde os galhos são triturados e picados
para reaproveitamento nas praças da cidade
Os resíduos de capina são aterrados em área do
Sr. Alexandre Facio, no Bairro Ressaca, utilizada
pela Prefeitura Municipal

Os resíduos dos cemitérios são
dispostos em caçambas estacionárias e
transportadas por caminhão
poliguindaste da Secretaria de
Infraestrutura até a Central de Triagem e
Transbordo.

Resíduos
Volumosos (RSV)

Constituídos por peças de grandes
dimensões como móveis e utensílios
domésticos inservíveis, grandes
embalagens, podas e outros resíduos
de origem não industrial e não
coletados pelo sistema de
recolhimento domiciliar
convencional. Os componentes mais
constantes são as madeiras e os
metais.

Município

3.951,93

Em 2012 foram coletados 299,31
toneladas e 2013 e 448,07 toneladas

Os galhos são triturados e picados, mas estão
subaproveitados, por serem apenas jogados nas praças
da cidade.
Não há um programa de compostagem com os resíduos
de feira e capina.

O contrato com a empresa NOVATA não foi analisado
por falta de acesso.
A receita para custear os gastos de varrição, provém de
parte do IPTU, mas não é discriminada para a população.

3.633,78
318,15
O serviço de Catatreco da SAAE Atibaia
funciona às quartas, quintas e sextasfeiras, mediante agendamento pelo
telefone (11) 4414-3537. O serviço é
gratuito e o interessado deve deixar os
materiais do lado de fora da casa ou do
local para retirada (na calçada), a partir
das 7h30 da manhã do dia agendado.

Tanto o Campo de Reciclagem, o qual destina resíduos
de poda no Bairro Ressaca quanto a área de destinação
dos resíduos de capina, localizados no Bairro Ressaca,
utilizados pela Prefeitura do Sr. Alexandre Facio não
possuem licença para o uso.

Não há aproveitamento da lenha, para isto está sendo
elaborada uma minuta de lei para os resíduos verdes e
lenhosos.

A coleta dos Resíduos de Capina,
Varrição e Cemitério é crescente de 2012
(902,51 ton) para em 2013 (1.273,50 ton)
Área urbana
Área Rural

A ELEKTRO faz a poda nos locais de fiação e deixa os
resíduos por no máximo 5 dias embaixo das árvores, a
população reclama e a prefeitura tem que fazer a coleta,
quando não há reclamação a ELEKTRO faz o
recolhimento, a trituração e compostagem destes
resíduos.

Os resíduos volumosos também estão dispostos em
caçambas juntamente com os Resíduos da construção
civil.

Os resíduos volumosos do Programa CATATRECO
são encaminhados à Central de Triagem e
Transbordo e encaminhados para o Centro de
Disposição de Resíduos (CDR) Pedreira.

Lembra-se ainda que existem também descarte de
volumosos em locais irregulares e nas propriedades de
caçambeiros e que não há nenhum ECOPONTO para que
a população possa levar tais resíduos.
Os resíduos volumosos do Programa Catatreco chegam
muito danificados e com baixa possibilidade de
aproveitamento.
Não há um programa de reaproveitamento dos RSV,
visando a emancipação funcional e econômica, com
capacitação em marcenaria, tapeçaria etc.
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Tipo de resíduo

Definição

Local

Geração de resíduos (2013)
(ton/ano)

Coleta

Destinação

Carências e Deficiências
A coleta dos resíduos sólidos volumosos (448,07
toneladas)ainda é baixa perante à geração em 2013
(3.951,93) deste.
O Programa CATATRECO é recente e mesmo sendo
gratuito há muito mais resíduos gerados perante os
coletados.

Área urbana
(75.158,68 ton)

Predominam materiais trituráveis
como restos de alvenarias,
argamassas, concreto e asfalto, além
do solo - classe A (reutilizáveis ou
recicláveis). Correspondem, a 80% da
composição típica desse material.

Resíduos de
Construção Civil
(RCC)

Área Rural
(6.580,40 ton)

Existem também recicláveis, como
embalagens em geral, tubos, fiação,
metais, madeira e o gesso - classe B
(recicláveis para outras destinações)
e corresponde a quase 20% do total
sendo que metade é debitado às
madeiras.
O restante dos RCC são os resíduos
para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis
que permitam a sua reciclagem/
recuperação e os resíduos
potencialmente perigosos como
alguns tipos de óleos, graxas,
impermeabilizantes, solventes, tintas
e baterias de ferramentas.

Entulho Limpo
(84,60%)
Entulho Sujo (4,70%)
Reciclável (0,50%)
Volumoso (0,20%)
Madeira (4,10%)
Solo (1,90%)
Gesso (4,00%)
Entulho Limpo
(84,60%)
Entulho Sujo (4,70%)
Reciclável (0,50%)
Volumoso (0,20%)
Madeira (4,10%)
Solo (1,90%)
Gesso (4,00%)
Entulho Limpo
(84,60%)
Entulho Sujo (4,70%)
Reciclável (0,50%)
Volumoso (0,20%)
Madeira (4,10%)
Solo (1,90%)

A fiscalização do descarte irregular não pode ser feita
devido à falta de um local adequado para disposição final
do poder público.

63.584,25
3.532,46
375,79
150,32
3.081,51
1.428,01
3.006,35

Há legislação sobre ECOPONTOS, um programa de
ECOPONTOS, mas não existe na cidade nenhum
ECOPONTO, apenas locais idealizados para a sua
colocação.

5.567,02
309,28
32,90
13,16
269,80
125,03
263,22

Os RCC limpos são encaminhados para o
Alexandre Facio, os demais resíduos estão
dispostos na sede das empresas de caçamba
temporariamente, até que tenha diretrizes da
Prefeitura Municipal ou então dispostos em locais
irregulares.

Existem 15 empresas de caçambas que
69.151,27 realizam a coleta dos resíduos de
3.841,74 construção e demolição no município, a
coleta é realizada mediante chamada e
408,70
pagamento dos geradores.
163,48
3.351,30 As próprias empresas de caçamba têm
1.553,04 realizado uma pré-triagem dos resíduos.
Em 2012 foram coletados 15.426
toneladas de RCC, já em 2013 este
número passou para 21.126,91 ton.

Município
(81.739,09 ton)

Gesso (4,00%)

3.269,56

A empresa A Facio Ferro & Cia Ltda - ME
(Alexandre Facio) possui licença de operação
válida para a produção anual média de 15 ton. de
madeira reciclada, 6 ton. de ferro reciclado, 6 ton.
de papelão reciclado, 120.000 unidades de blocos
ecológicos, 3.000 ton. de cascalho para estradas,
360.000 unidades de bloquetes ecológicos, e
300.000 unidades de tijolos ecológicos,
entretanto, atualmente está apenas fazendo a
trituração dos RCC para utilização da Prefeitura
em manutenção de estradas rurais.
O ESPOSITO RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA
obteve a licença prévia em 08/08/2012,
entretanto em 17/09/2012 sua licença de
instalação foi arquivada. A Licença prévia é válida
para a produção média anual de 4800 m³ de areia
reciclada e 4800 m³ de brita reciclada. Cabe
ressaltar, que trata-se de uma área de um dos
Caçambeiros que beneficia somente os seus RCC,
dentro de sítio particular.

A LEI Nº 3. 553 de 05 de outubro de 2006 institui o
Programa de reciclagem de entulhos de Construção Civil,
mas ele não foi colocado em prática
A LEI Nº 3.696 de 24 de novembro de 2008 institui o
Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil de acordo com o previsto na Resolução CONAMA nº
307, de 05 de julho de 2002, entretanto não existe
estudo contendo o Plano Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, constituído de diagnóstico,
prognóstico e ações.
Não há uma área de triagem e transbordo (ATT) e nem
aterro de resíduos de construção civil.
A quantidade coletada em 2013 dos RCC (21.126,91 ton)
é baixa perante a geração de 81.739,09 ton para o
município.
Atualmente os caçambeiros fazem uma pré-triagem dos
resíduos recebidos, mas não possuem um local adequado
para descarte dos entulhos.
A Facio Ferro & Cia Ltda - ME; SAAE e ESPOSITO, recebem
RCC, entretanto apenas a primeira possui área licenciada
para destinação.
O reaproveitamento dos RCC é realizado apenas nas
estradas municipais, a empresa do Sr. Alexandre FACIO
possui licença e equipamentos para produção de blocos e
tijolos ecológicos, mas não faz parte do seu plano de
negócio no momento.
Há sucateiros em Atibaia que produzem blocos
reciclados, mas sem seguir as normas (economia
informal).
A receita para custear os gastos de conservação de
estradas rurais com RCC, provém de parte do IPTU, mas
não é descriminada para a população
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5. IDENTIFICAÇÃO

DAS

POSSIBILIDADES

DE

IMPLANTAÇÃO

DE

SOLUÇÕES CONSORCIADAS OU COMPARTILHADAS COM OUTROS
MUNICÍPIOS PARA COLETA SELETIVA
O MMA (2012) define a opção do consórcio público como uma
alternativa para aumentar a capacidade efetiva de gestão, facilitando a
definição das diretrizes do Plano de Gestão para o alcance das metas.
5.1. NORMAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
De acordo com as definições estabelecidas pelo Decreto Federal Nº
6.017, de 17 de janeiro de 2007, Consórcio Público é pessoa jurídica formada
exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei Federal nº 11.107, de
2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a
realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação
pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica,
ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos.
A Lei Federal 11.107/2005 disciplina a contratação de consórcios
públicos, estabelecendo as condições que devem ser cumpridas por
consórcios para que possam ser contratados pela União, Estados, Municípios
e Distrito Federal para a realização de objetivos de interesse comum.
Estabelece regras sob as quais esses consórcios públicos devem ser
criados e geridos; possibilita a criação de um novo órgão público, na forma
de associação pública dos entes federados consorciados, e lhe confere
estabilidade jurídica para a prestação de serviços essenciais, como são os de
saneamento básico.
Além disso, cria três novos tipos de contrato na estrutura jurídica
da administração pública: o contrato de consórcio, que define todas as regras
básicas dessa associação pública, o contrato de rateio, único instrumento que
permite transferir recursos financeiros dos entes federativos consorciados
para o consórcio, e o contrato de programa, que estabelece as regras para a
prestação de serviços do consórcio aos consorciados ou de órgão da
administração de um dos consorciados a outro.
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São esses três tipos de contrato que dão segurança jurídica para a
prestação dos serviços no âmbito dos consórcios públicos e que vêm sendo
considerados instrumento importante para a busca da sustentabilidade da
gestão dos resíduos sólidos.
Com a Lei Federal 11.107/2005, que trata da contratação de consórcios
públicos, boa parte dos problemas de manutenção desses consórcios foi
equacionada: os consórcios são constituídos como órgãos públicos, dotados
de equipe profissional própria, com atribuições definidas, processo decisório
definido, para prestar ou contratar serviços públicos mediante contratos
estáveis. Entretanto, a questão da escala continua a ser uma questão em
aberto.
5.2. ECONOMIA DE ESCALA
Conforme ABETRE (2009), os aterros de médio e de grande porte
são muito mais econômicos, em função da economia de escala, conseguem
ter custo de operação e preço de equilíbrio 50% inferiores ao de aterros de
pequeno porte (Figura 29).
Segundo Menezes et al (2013), é possível aproximar os preços para
aterros sanitários com diferentes capacidade de atendimento por meio de
interpolações do custo total dos aterros. Em vez de realizar tais
interpolações com uma função linear, que é menos realística em função dos
custos fixos e das economias de escala, pode-se ajustar uma função
quadrática às coordenadas de custo e população presentes no estudo de
ABETRE (2009). A Figura 30 mostra uma equação quadrática que relaciona a
população e o custo do aterro sanitário.
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Figura 29: Estimativa de custos e preços para aterros sanitários típicos
Fonte: ABETRE (2009). Disponível em: http://www.abetre.org.br/biblioteca/publicacoes/publicacoes-abetre/apresentacao-abetre-fgv. Acesso:
22/08/2014
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Custo total (em milhões de reais)
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Custo total aterro sanitário = -2 x 10 -11 x (população)2 + 0,0003 x população + 8,9018
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Figura 30: Custo total de um aterro sanitário em função da escala
Fonte: Adaptado de ABETRE (2009) e Menezes et al (2013)

2.500.000

3.000.000
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Utilizando-se a equação da Figura 30 pode-se prever o custo anual
per capita para a implantação, operacionalização (20 anos) e encerramento
de um aterro sanitário em função da população (Quadro 36).
Quadro 36: Custo e preço mínimo para a viabilidade econômica de um projeto de
aterro sanitário de 20 anos de operação.
População Atendida

Custo Aterro (milhões de R$)

Preço anual per capita (R$)

1.500.000

413,90

13,80

1.000.000

288,90

14,45

500.000

153,90

15,39

300.000

97,10

16,18

200.000

68,10

17,03

100.000

38,70

19,35

50.000

23,85

23,85

15.000

13,40

44,66

10.000

11,90

59,50

5.000

10,40

104,01

Conforme

ABETRE

(2009),

as

etapas

de

pré-implantação

e

implantação representam de 4% a 6% do custo total, o terreno representa de
10% a 15% do investimento inicial. Em áreas mais valorizadas pode
representar de 30% a 40%.
As etapas de encerramento e pós-encerramento, frequentemente
desconsideradas nos orçamentos públicos, representam 7% a 8% do total. A
não dedução dos custos de encerramento e pós-encerramento e do valor do
terreno impacta em 2,6% a 2,9% o custo total. A destinação ambientalmente
adequada dos resíduos urbanos custa entre R$ 14 e R$ 18 por habitante por
ano.
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Figura 31: Planejamento das fases de implantação e operação de aterros
sanitários típicos
Fonte: ABETRE (2009). Disponível em:
http://www.abetre.org.br/biblioteca/publicacoes/publicacoesabetre/ABETREFGVAterrosSanitriosApresentao29052009.pdf. Acesso: 22/08/2014
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5.3. PROXIMIDADE DOS LOCAIS ESTABELECIDOS
Na 1ª reunião técnica do Plano de Coleta Seletiva foi dito que:
desde de junho de 2013, Atibaia está focando em ser um município
sustentável, desta maneira, pensam em trazer as melhores práticas para
Atibaia para servir de exemplo para os município da UNICIDADES. Desta
forma, caso haja a possibilidade de consórcio pensam em firmar com os
municípios da UNICIDADES por já terem objetivos e interesses comuns.
A Figura 32 mostra o passo a passo para a formalização de um
consórcio, sendo o primeiro passo identificar objetivos e interesses comuns.

Figura 32: Guia para formação de consórcios públicos
Fonte: CAIXA (2011). Disponível em:
http://www.cidadessustentaveis.org.br/sites/default/files/arquivos/guia_consorcios_publico
s_vol1.pdf. Acesso: 20/08/2014

Para simulação dos cenários de relações municipais e o ganho de
escala foram vistas as principais relações intermunicipais de Atibaia:
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Consórcio Intermunicipal para Manutenção de Vias Públicas
(CICMVP), composto por 6 municípios: Atibaia, Bom Jesus dos
Perdões, Jarinu, Mairiporã, Nazaré Paulista e Piracaia;



Consórcio

Intermunicipal

de

Saúde

Entre

Serras

e

Águas

(CONISESA) efetivado pela LEI COMPLEMENTAR Nº 545 de 08 de
novembro de 2007 - A LEI ESTADUAL Nº 14.809, DE 25 DE JUNHO
DE 2012 institui o “Circuito Turístico entre Serras e Águas”,
integrado pelos Municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões,
Bragança Paulista, Jarinu, Joanópolis, Mairiporã, Monte Alegre do
Sul, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Guarulhos,
Tuiuti e Vargem;


Agência de Desenvolvimento Regional - UNICIDADES é uma OSCIP
formada por 17 municipios, sendo 16 do Interior Paulista e 1 do
sul de Minas Gerais. São eles: Atibaia, Bom Jesus dos Perdões,
Bragança

Paulista,

Guarulhos,

Jarinu,

Joanópolis,

Mairiporã,

Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia,
Socorro, Tuiuti, Monte Algre do Sul e Vargem, estes paulistas; e
Extrema, em Minas Gerais.


Consórcio PCJ - composto por Americana; Amparo; Analândia;
Artur Nogueira; Atibaia; Bom Jesus dos Perdões; Bragança Paulista;
Camanducaia, Campinas; Capivari; Cordeirópolis; Corumbataí;
Cosmópolis; Extrema, Holambra; Hortolândia; Indaiatuba, Ipeúna;
Iracemápolis; Itatiba; Itupeva, Jaguariúna; Jarinu, Limeira; Louveira;
Monte Mor; Nova Odessa; Paulínia; Pedreira; Piracaia; Piracicaba;
Rafard; Rio Claro; Rio das Pedras; Saltinho; Santa Bárbara d'Oeste;
Santa Gertrudes; Santo Antonio de Posse; São Pedro; Sumaré;
Valinhos; Vargem, Vinhedo (LEI Nº 3.954 de 27 de dezembro de
2010 dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções do
Consórcio Público Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Agência
Reguladora PCJ
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Com base na equação da Figura 30 e nos arranjos intermunicipais
por afinidades para o município de Atibaia, verificou-se no Quadro 37 o
ganho de escala referente a implantação, operacionalização de 20 anos e
encerramento de aterro sanitário.
Quadro 37: Arranjo intermunicipal para implantação, operacionalização de 20
anos e encerramento de aterro sanitário
Alianças
Estimativa de
População em
2013 (CENSO)

1

2

3

4

5

6

7

Número de municípios
17 (Atibaia, Bom Jesus dos
Perdões, Bragança Paulista,
Guarulhos, Jarinu, Joanópolis,
Mairiporã, Morungaba, Nazaré
Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho,
Piracaia, Socorro, Tuiuti, Monte
UNICIDADES
Alegre do Sul, Vargem, e Extrema) 1.911.117
14 (Atibaia, Bom Jesus dos
Perdões, Bragança Paulista,
Jarinu, Joanópolis, Mairiporã,
UNICIDADES e Monte Alegre do Sul, Nazaré
Circuito entre Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho,
Serras e
Piracaia, Guarulhos, Tuiuti e
Águas (CSA)
Vargem)
1.827.925
15 (Atibaia, Bom Jesus dos
Perdões, Bragança Paulista,
Municípios
dentro do
Jarinu, Joanópolis, Mairiporã,
UNICIDADES
Morungaba, Nazaré Paulista,
sem
Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia,
Guarulhos e
Socorro, Tuiuti, Monte Alegre do
Extrema
Sul e Vargem)
580.175
Municípios
contidos no
6 (Atibaia, Bom Jesus dos
UNICIDADES, Perdões, Bragança Paulista,
Jarinu, Piracaia e Vargem)
CSA e PCJ
375.812
Municípios
6 (Atibaia, Bom Jesus dos
contidos no
UNICIDADES, Perdões, Jarinu, Mairiporã,
CSA e CICMVP Nazaré Paulista e Piracaia)
315.601
Municípios
contidos no
UNICIDADES,
CSA, CICMVP 4 (Atibaia, Bom Jesus dos Perdões
e PCJ
Jarinu e Piracaia)
209.267
Atibaia

1 (Atibaia)

134.567

Custo
Aterro
(milhões
de R$)

Preço
Ganho
anual per de
capita
escala

509,19

13,32

73%

490,45

13,42

74%

176,22

15,19

84%

118,82

15,81

87%

101,59

16,09

89%

70,81

16,92

93%

48,91

18,17

100%

Fonte: Adaptado de ABETRE (2009). Disponível em:
http://www.abetre.org.br/biblioteca/publicacoes/publicacoesabetre/ABETREFGVAterrosSanitriosApresentao29052009.pdf. Acesso: 22/08/2014
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Figura 33: Possibilidades de Consórcios

122

5.3.1. FATORES

DIFERENCIADORES DO CUSTO PARA OS ENTES CONSORCIADOS E O
CONTRATO DE RATEIO

Segundo MMA (2010), uma das primeiras formas com que pode ser
implementada esta indução é a diferenciação dos valores referentes ao
transporte e disposição final de resíduos acima de um determinado limite.
Este limite pode ser arbitrado, como exemplo, em 0,50 quilogramas
diários por habitante, após o qual os municípios pagariam valores mais
elevados para a disposição de rejeitos, possibilitando a redução dos valores
para aqueles que não atinjam o limite fixado. Da mesma forma, os custos de
transporte das quantidades geradas além da meta fixada, seriam arcados
exclusivamente pelo município, de forma diferenciada do custo de transporte
das quantidades prévias ao limite, que deverá ser distribuído entre todos os
entes federados participantes da gestão associada.
5.4. FORMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS
Para analisar os fatores ambientais primeiramente, foi necessário
analisar as possíveis alianças para o consórcio e os municípios que
continham áreas necessárias e com vocação ambiental.
O Quadro 38 mostra as possibilidades do município de Atibaia se
consorciar para disposição final dos resíduos domiciliares, cabe ressaltar que
o preço por tonelada diminui a medida que a população e a área necessária
cresce.
Quadro 38: Possibilidades do município de Atibaia se consorciar para disposição
final dos resíduos domiciliares

UNICIDADES
UNICIDADES e
Circuito entre
Serras e Águas
(CSA)
Municípios
dentro do
UNICIDADES
sem Guarulhos
e Extrema
Municípios
dentro do

Geração
(toneladas
/ dia)

Área
necessária
para o
aterro (m²)

Preço por
tonelada
(em 20
anos de
aterro)

0,8

1.528,89

856.180,42

45,62

490,45

0,8

1.462,34

818.910,40

45,94

580.175

176,22

0,8

464,14

259.918,40

52,01

375.812

118,82

0,8

300,65

168.363,78

54,14

Número de
municípios

População
(Estimativa
2013 CENSO)

Custo Aterro
(milhões de
reais) - 20
anos

Geração
(kg / hab
/ dia)

17

1.911.117

509,19

14

1.827.925

15
6
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Geração
(toneladas
/ dia)

Área
necessária
para o
aterro (m²)

Preço por
tonelada
(em 20
anos de
aterro)

0,8

252,48

141.389,25

55,12

70,81

0,8

167,41

93.751,62

57,94

48,91

0,8

107,65

60.286,02

62,24

Número de
municípios

População
(Estimativa
2013 CENSO)

Custo Aterro
(milhões de
reais) - 20
anos

Geração
(kg / hab
/ dia)

UNICIDADES,
CSA e PCJ
Municípios
dentro do
UNICIDADES,
CSA e CICMVP
Municípios
dentro do
UNICIDADES,
CSA, CICMVP e
PCJ

6

315.601

101,59

4

209.267

Atibaia

1

134.567

Fonte: Adaptado de ABETRE (2009). Disponível em:
http://www.abetre.org.br/biblioteca/publicacoes/publicacoesabetre/ABETREFGVAterrosSanitriosApresentao29052009.pdf. Acesso: 22/08/2014

Para os fatores ambientais em
UNICIDADES,

verificou-se

primeiramente,

relação aos
os

municípios da

atributos:

declividade10,

unidades de conservação (arquivo shapefile do MMA11), densidade de
drenagem12 e mancha urbana (CENSO 2010). Ao considerar as unidades de
conservação

e mancha urbana como locais restritivos à implantação de

aterro, sobraram apenas os municípios de: Morungaba, Jarinu e Socorro, em
um olhar mais aprofundado verificou-se que o município de Socorro possuí
alta

densidade

de

drenagem

e

declividades

mais

altas,

tornando-o

inadequado para tal uso (Figura 34).
A partir de então, analisou-se também os fatores de Áreas de
Preservação Permanente13 e Uso e Ocupação do Solo14 para os municípios de
Morungaba (Figura 35) e Jarinu (Figura 36).

Carta de declividade: gerada a partir de curvas de nível e pontos cotados das folhas
topográficas do IBGE na escala 1:50.000
11
-Unidades de Conservação: disponível em:
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm. Acesso: 27/08/2014
12
Densidade de drenagem: gerada a partir da hidrografia das folhas topográficas do IBGE na
escala 1:50.000
13
Área de preservação permanente: determinada de acordo com o Código Florestal
14
Uso e ocupação do solo: identificada a partir de imagens do GOOGLE EARTH
10
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Figura 34: Análise preliminar de áreas para implantação de aterros sanitários nos municípios da UNICIDADES.
Fonte: Felco Faleiros
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Figura 35: Análise preliminar de áreas para implantação de aterro sanitário no município de Morungaba
Fonte: Felco Faleiros
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Figura 36: Análise preliminar de áreas para implantação de aterro sanitário no município de Jarinu
Fonte: Felco Faleiros
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Já com a área delimitada verificou-se uma compatibilidade
preliminar da área com o tipo de solo e geologia.
Cabe ressaltar que de acordo com o Mapa Pedológico do Estado de
São Paulo na escala 1:500.000 (IAC, 1999), ambas as áreas estão sobre o tipo
LVA 17, o qual possui textura argilosa adequada para implantação de aterros
(Figura 37).

Figura 37: Tipo de solo nas áreas apontadas preliminarmente para implantação
de aterros
Fonte: Adaptado de IAC (1999) - Mapa Pedológico do Estado de São Paulo, na escala 1:
500.000
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Ao analisar a geologia com base no Mapa Geológico do Estado de
São Paulo na escala 1:750.000 (Perrota et al, 2005), viu-se que a maioria da
área de Morungaba possui migmatitos e gnaisses em sua litologia sendo
apropriada para implantação de aterro conforme Zuquette & Galdolf (2004),
entretanto a parte com depósito cenozóicos de areia e cascalho pode ser
considerada como área restrita ao uso de aterro sanitário.
Da mesma forma, viu-se que a maioria da área de Jarinu possui
gnaisses em sua litologia sendo apropriada para implantação de aterro
conforme Zuquette & Galdolf (2004), entretanto, a parte com depósito
cenozóicos de areia e cascalho pode ser considerada como área restrita ao
uso de aterro sanitário.
Em consequência disto, optou-se por recortar as áreas para deixálas apropriadas ao uso (Figura 38).
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Figura 38: Tipo de litologia nas áreas apontadas preliminarmente para
implantação de aterros
Fonte: Adaptado de Perrota et al (2005) - Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala
1:750.000

Desta forma, a área de Morungaba continua propícia ao consórcio
com os municípios do arranjo 1, já a área de Jarinu seria suficiente apenas
para as alianças 3, 4, 5 e 6 do Quadro 39.
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Quadro 39: Alianças para consórcio
Alianças
1
UNICIDADES
2
UNICIDADES e Circuito
entre Serras e Águas (CSA)
3

4
5
6

Número de municípios
17 (Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista,
Guarulhos, Jarinu, Joanópolis, Mairiporã, Morungaba, Nazaré
Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Socorro, Tuiuti, Monte
Alegre do Sul, Vargem, e Extrema)
14 (Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Jarinu,
Joanópolis, Mairiporã, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista,
Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Guarulhos, Tuiuti e Vargem)
15 (Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Jarinu,
Joanópolis, Mairiporã, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra Bela,
Pinhalzinho, Piracaia, Socorro, Tuiuti, Monte Alegre do Sul e
Vargem)
6 (Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Jarinu,
Piracaia e Vargem)
6 (Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Jarinu, Mairiporã, Nazaré
Paulista e Piracaia)

Municípios dentro do
UNICIDADES sem Guarulhos
e Extrema
Municípios contidos no
UNICIDADES, CSA e PCJ
Municípios contidos no
UNICIDADES, CSA e CICMVP
Municípios contidos no
UNICIDADES, CSA, CICMVP e 4 (Atibaia, Bom Jesus dos Perdões
PCJ
Jarinu e Piracaia)
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6. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: DOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
GEREM RESÍDUOS CARACTERIZADOS COMO NÃO PERIGOSOS E QUE
NÃO SEJAM EQUIPARADOS AOS RESÍDUOS DOMICILIARES PELO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL - GRANDES GERADORES
O Decreto 3.985 de 06 de julho de 2001 dispõe sobre a autorização
para a prestação direta de serviços de coleta de lixo residencial, comercial e
industrial acima de cem litros, inertes e não perigosos, por empresas
particulares. O Artigo 1º determina a forma de cadastro exigida e o Artigo 2º
determina o cumprimento das Leis Ambientais, as Normas Técnicas da
CETESB, a Lei Complementar Municipal n° 237/97, e as normas deste Decreto,
sob pena de revogação da respectiva Autorização.
Artigo 1º DA execução dos serviços de coleta de lixo
residencial, comercial e industrial inerte e não perigoso com
volume médio diário superior a cem (100) litros será feito
diretamente por empresas particulares contratadas pelos
respectivos geradores, desde que previamente cadastradas na
Divisão de Cadastro Mobiliário, da Secretaria de Planejamento
e Finanças e autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo local
(art. 5° e 16 da L.C. 237/97).
Artigo 2º - Durante a execução dos serviços de coleta de
resíduos sólidos objeto deste Decreto as Autorizatárias
deverão, no que for cabível, cumprir as Leis Ambientais, as
Normas Técnicas da CETESB, a Lei Complementar Municipal n°
237/97, e as normas deste Decreto, sob pena de revogação da
respectiva Autorização.

São

considerados

grandes

geradores

em

Atibaia,

78

estabelecimentos, com uma geração média de resíduos de 550 toneladas/mês
ou 6.600 ton/ano. O Quadro 40 mostra os grandes geradores de resíduos em
Atibaia.
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Quadro 40: Grandes geradores de resíduos em Atibaia

Fonte: SAAE Atibaia - e-mail enviado por Robson Sampone em 19/09/2014

Os resíduos sólidos dos Grande Geradores são coletados por 2
empresas, MB e AMBITEC que dispõem os resíduos coletados em Aterro
Sanitário, porém há alguns CAÇAMBEIROS que dispõem resíduos na CTT e
são cobrados por intermédio de tarifa para Grandes Geradores, artigo 105 do
Decreto 4398/03.
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7. PROGNÓSTICO - ESTIMATIVA DE GERAÇÃO EM 20 ANOS
7.1. PROJEÇÃO POPULACIONAL
Para analisar a tendência de crescimento de Atibaia foi realizada a
projeção da população em um horizonte de 20 anos.
O método utilizado foi o crescimento geométrico – função
exponencial, com o uso da taxa geométrica de crescimento anual (TGCA), por
esse método ser baseado em dados reais e oficiais da população e expressar
a realidade mais próxima da atual e, portanto, mais viável no horizonte de
projeto pretendido (Quadro 41).
Quadro 41: População total e urbana em Atibaia de 1980 a 2010
Data

População urbana

População rural

População total

Censo 1980

01/09/1980

48.145

9.301

57.446

Censo 1991

01/09/1991

74.193

11.498

85.691

Censo 2000

01/08/2000

96.642

14.391

111.033

Censo 2010
01/08/2010
115.105
11.362
126.467
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos, 1980,
1991, 2000 e 2010.

A equação a seguir mostra a forma que foi calculada a projeção de
crescimento da população em cada período:

O crescimento que mais se adequou com a realidade foi no período
de 2000 a 2010, desta forma realizou-se também a projeção para a área
urbana, calculando a devida TGCAs no período e em seguida fez-se a
proporção referente aos setores censitários do Censo de 2010 da população
existente em Atibaia. Para a determinação da população total somou-se a
população rural e população urbana no período, conforme demonstrado no
Quadro 42.
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Quadro 42: Projeção da População de 2010 a 2033 pelo método TGCA
População Urbana
População Rural
População Total
Censo
1991 e
censo
2010
-0,06%

Censo
2000 e
censo
2010
-2,33%

Censo
1980 e
censo
2010

Censo
1991 e
censo
2010

Censo 2000 e
censo 2010

1,76%

Censo
1980 e
censo
2010
0,67%

115.105
116.960
119.028
121.126
123.261
125.434
127.651
129.901
132.191
134.521
136.899
139.312
141.767
144.266
146.816
149.404
152.038
154.718
157.453
160.228
163.052
165.926
168.859
171.836
174.865

11.362
11.432
11.509
11.586
11.664
11.742
11.821
11.900
11.980
12.060
12.141
12.223
12.305
12.387
12.471
12.554
12.639
12.723
12.809
12.895
12.982
13.069
13.157
13.245
13.334

11.362
11.355
11.348
11.341
11.334
11.327
11.320
11.313
11.306
11.298
11.291
11.284
11.277
11.270
11.263
11.256
11.249
11.242
11.235
11.228
11.221
11.214
11.206
11.199
11.192

11.362
11.119
10.859
10.605
10.358
10.116
9.879
9.649
9.423
9.203
8.988
8.778
8.573
8.373
8.177
7.986
7.800
7.618
7.439
7.266
7.096
6.931
6.768
6.610
6.456

126.467
129.645
133.224
136.898
140.678
144.568
148.582
152.703
156.943
161.306
165.809
170.431
175.187
180.082
185.134
190.319
195.656
201.148
206.816
212.634
218.623
224.786
231.146
237.675
244.395

126.467
128.930
131.691
134.508
137.392
140.344
143.374
146.466
149.632
152.871
156.197
159.591
163.065
166.621
170.270
173.995
177.808
181.711
185.716
189.805
193.989
198.272
202.668
207.155
211.748

126.467
128.079
129.886
131.731
133.619
135.550
137.530
139.549
141.614
143.724
145.886
148.090
150.341
152.639
154.993
157.390
159.838
162.336
164.892
167.494
170.149
172.857
175.628
178.446
181.321

Dados utilizados
para cálculo da TGCA Censo 1980 e
censo 2010

Censo 1991
Censo 2000 e
e censo
censo 2010
2010

TCGA calculada
Data
Ano
01/08/2010 2010
01/07/2011 2011
01/07/2012 2012
01/07/2013 2013
01/07/2014 2014
01/07/2015 2015
01/07/2016 2016
01/07/2017 2017
01/07/2018 2018
01/07/2019 2019
01/07/2020 2020
01/07/2021 2021
01/07/2022 2022
01/07/2023 2023
01/07/2024 2024
01/07/2025 2025
01/07/2026 2026
01/07/2027 2027
01/07/2028 2028
01/07/2029 2029
01/07/2030 2030
01/07/2031 2031
01/07/2032 2032
01/07/2033 2033
01/07/2034 2034

2,95%

2,35%

115.105
118.213
121.716
125.312
129.014
132.826
136.762
140.802
144.963
149.246
153.668
158.208
162.882
167.695
172.663
177.765
183.017
188.425
194.007
199.739
205.641
211.717
217.990
224.430
231.062

115.105
117.575
120.342
123.167
126.058
129.017
132.054
135.154
138.326
141.573
144.905
148.306
151.788
155.350
159.007
162.739
166.559
170.469
174.481
178.577
182.769
187.059
191.462
195.956
200.555
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7.2. PROJEÇÃO
100 LITROS

DOS

RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS

E

INSTITUCIONAIS

ATÉ

A projeção da geração dos Resíduos Domiciliares, Comerciais e
Institucionais até 100 litros, baseou-se em:


Estimativa de população do Quadro 42 para a população total com
o TCGA do CENSO de 2000 para 2010;



Taxa de geração dos RSD de 0,85 kg/hab/dia; e



Composição gravimétrica do Quadro 4.
Além

da

geração

dos

Resíduos

Domiciliares,

Comerciais

e

Institucionais até 100 litros em Atibaia, também foi projetado o sistema
destes resíduos do modo como foi executado em 2012 e 2013 para prever o
que aconteceria se não fosse modificado nada no sistema em 20 anos. Para
isto, foram definidas equações tendenciais para a coleta convencional e
seletiva, os resíduos transbordados e os reciclados (Figura 39).
Coleta convencional
40.300
40.250
40.200
40.150
40.061,69
40.100
40.050
2011
2012

Coleta seletiva

40243,66

2013

2014

Coleta convencional
Linear (Coleta convencional)

y = 181,97x - 326061,95

1.400
1396,69
1.390
1.380
1.370
1.360
1.350
1.340
1.330
2011
2012
Coleta seletiva

39.778,01

Transbordado

2014

y = -63,29x + 128736

Reciclados
40.400,16

2012

2013

Linear (Coleta seletiva)

Transbordado
40.500
40.400
40.300
40.200
40.100
40.000
39.900
39.800
39.700
2011

1333,4

2013

2014

Linear (Transbordado)
y = 622,15x - 1211987,79

3.500
3.400
3.300
3.200
3.100
3.000
2.900
2011
Reciclados

3394,89

2952,86
2012

2013

2014

Linear (Reciclados)

y = -442,03x + 892759

Figura 39: Progressão Linear da Coleta convencional e seletiva; resíduos
transbordados e reciclados em Atibaia no período de 2012 e 2013
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O Quadro 43 mostra a Projeção dos Resíduos Domiciliares,
Comerciais e Institucionais até 100 litros para 2034 e confronta a estimativa
de geração com o sistema atual implantado. Em consequência disto, pode-se
verificar que a reciclagem da maneira que está tende a ser inviável, e ao
projetar pela meta mínima da estipulada no Convênio com a Cooperativa São
José de 3.120 ton/ano, conclui-se que a quantidade de reciclados está muito
aquém do necessário.
Além disso, o convênio com a Cooperativa São José determina que
seja realizada a compostagem e no momento os resíduos compostáveis estão
sendo

encaminhados

para

o

aterro

e

contabilizados

nos

resíduos

transbordados. Em consequência disto verifica-se que ao final dos 20 anos os
resíduos são transbordados quase na totalidade
A coleta convencional também terá que ser ampliada, pois o
crescimento da população está acima do crescimento tendencial de 2012 e
2013.
Ao projetar os custos do contrato com a AMBITEC para 2015 e a
situação do sistema atual, projeta-se um custo para 2015 de Coleta
convencional (R$ 116,48/ton) de R$ 4.730.019,84; para a coleta seletiva (R$
55,63/ton) de R$ 67.145,41 e para o transbordo e destinação final (R$
102,90/ton) de R$ 4.285.167,60. Ao verificar no Quadro 43 que com o passar
do tempo os resíduos do transbordo tendem a aumentar e a coleta seletiva
tende a diminuir, prevê-se um grande aumento dos gastos com Resíduos
Domiciliares, Comerciais e Institucionais até 100 litros até 2034.
Entretanto ao analisar a quantidade de rejeitos gerados e a
possibilidade de envio para o transbordo e destinação final apenas dos
rejeitos,

constata-se

que

os

custos

diminuiriam

significativamente,

considerando ainda o retorno financeiro que poderia surgir com o aumento
dos reciclados.
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Quadro 43: Projeção dos Resíduos Domiciliares, Comerciais e Institucionais até 100 litros para 2034
Geração (ton)

Coletados (ton)
Coleta Seletiva
(P.L.)

Transbord
ados (ton)
- P.L.

Recicla
dos
(ton) - P.L.

40.608

1.207

41.644

2.069

4.570

40.790

1.143

42.267

1.627

307

4.637

40.972

1.080

42.889

1.184

940

312

4.706

41.154

1.017

43.511

742

9.872

954

317

4.776

41.335

953

44.133

300

7.436

10.021

969

321

4.847

41.517

890

44.755

-

1.314

7.549

10.172

983

326

4.921

41.699

827

45.377

-

20.654

1.334

7.663

10.327

998

331

4.995

41.881

764

46.000

-

21.310

20.969

1.354

7.781

10.485

1.013

336

5.072

42.063

700

46.622

-

48.087

21.639

21.293

1.375

7.901

10.646

1.029

341

5.150

42.245

637

47.244

-

157.390

48.830

21.974

21.622

1.397

8.023

10.811

1.045

347

5.230

42.427

574

47.866

-

2026

159.838

49.590

22.315

21.958

1.418

8.148

10.979

1.061

352

5.311

42.609

510

48.488

-

2027

162.336

50.365

22.664

22.301

1.440

8.275

11.151

1.078

358

5.394

42.791

447

49.110

-

2028

164.892

51.158

23.021

22.653

1.463

8.405

11.326

1.095

363

5.479

42.973

384

49.732

-

2029

167.494

51.965

23.384

23.010

1.486

8.538

11.505

1.112

369

5.565

43.155

321

50.355

-

2030

170.149

52.789

23.755

23.375

1.510

8.673

11.687

1.130

375

5.654

43.337

257

50.977

-

2031

172.857

53.629

24.133

23.747

1.534

8.811

11.873

1.148

381

5.744

43.519

194

51.599

-

2032

175.628

54.488

24.520

24.128

1.558

8.952

12.064

1.166

387

5.836

43.701

131

52.221

-

2033

178.446

55.363

24.913

24.515

1.583

9.096

12.257

1.185

393

5.929

43.883

67

52.843

-

2034

181.321

56.255

25.315

24.910

1.609

9.243

12.455

1.204

399

6.025

44.065

4

53.465

-

Ano

População
Total

Total

Compostá
veis

Recicláveis Metal

Papel
/papelão

Plástico

Vidro

TetraPak

Rejeitos

Coleta
convencional
(P.L.)

2015

135.550

42.054

18.924

18.622

1.203

6.910

9.311

900

299

4.504

2016

137.530

42.669

19.201

18.894

1.220

7.010

9.447

913

303

2017

139.549

43.295

19.483

19.171

1.238

7.113

9.586

927

2018

141.614

43.936

19.771

19.455

1.257

7.219

9.727

2019

143.724

44.590

20.066

19.745

1.275

7.326

2020

145.886

45.261

20.368

20.042

1.294

2021

148.090

45.945

20.675

20.344

2022

150.341

46.643

20.989

2023

152.639

47.356

2024

154.993

2025
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7.3. PROJEÇÃO

DOS RESÍDUOS DE
CEMITÉRIOS E FEIRAS)

LIMPEZA

PÚBLICA

(VARRIÇÃO,

CAPINA, PODAS,

Os dados de coleta de resíduos de varrição de 2012 e 2013
proporcionaram uma equação tendencial linear de expansão dos resíduos de
limpeza pública para os próximos 20 anos, caso não seja efetuada mudanças
no sistema (Figura 40).

Limpeza Pública
1500
Toneladas

1273,5

Limpeza Pública

1000
Linear (Limpeza
Pública)

902,51
500
0
2011

y = 370,99x - 745529

2012

2013

2014

Ano
Figura 40: Progressão Linear dos Resíduos de Limpeza Pública em Atibaia no
período de 2012 e 2013

Segundo MMA (2012), em Planos de gestão de resíduos sólidos: manual
de orientação, os resíduos resultantes das atividades de limpeza pública
representam cerca de 15% da geração total de resíduos domiciliares, excluída
a quantidade de resíduos de construção em deposições irregulares. Como a
limpeza pública é realizada apenas na área urbana fez-se a projeção de
geração a partir da geração de Resíduos Domiciliares Urbanos.
O Quadro 44 confronta a geração de resíduos de limpeza pública com
os coletados segundo a projeção tendencial de 2012 e 2013, nota-se que em
20 anos o sistema de limpeza pública se ajustará da forma que está aos
resíduos gerados.
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Quadro 44: Projeção dos Resíduos de Limpeza Pública para 2034
Ano
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

População Urbana
125.434
127.651
129.901
132.191
134.521
136.899
139.312
141.767
144.266
146.816
149.404
152.038
154.718
157.453
160.228
163.052
165.926
168.859
171.836
174.865

Domiciliares - Urbano
Gerado (taxa 0,85 kg/hab/dia)
38.916
39.604
40.302
41.012
41.735
42.473
43.221
43.983
44.759
45.550
46.353
47.170
48.001
48.850
49.711
50.587
51.479
52.389
53.312
54.252

Resíduos de Limpeza Pública (ton) podas, varrição, feiras e cemitérios
Gerado (MMA, 2012)
Coletado
5.837
2.016
5.941
2.387
6.045
2.758
6.152
3.129
6.260
3.500
6.371
3.871
6.483
4.242
6.597
4.613
6.714
4.984
6.832
5.355
6.953
5.726
7.075
6.097
7.200
6.468
7.327
6.839
7.457
7.210
7.588
7.581
7.722
7.858
7.997
8.138
-

7.4. PROJEÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)
Segundo MMA (2012), os inventários revelam uma relação entre os
resíduos da construção civil e os resíduos domiciliares de dois para um.
Desta forma, foi estimada e projetada até 2034 a geração dos RCC. Para
confrontar o sistema atual de coleta dos RCC, fez-se também uma projeção
da coleta de acordo com a tendência de crescimento de 2012 para 2013
(Figura 41) e a composição dos resíduos foi utilizada do Quadro 20: Resíduos
da construção civil.

Construção civil
Toneladas

30000

21126,91

20000
10000
0
2011

Construção civil
15426
2012

Linear (Construção civil)
2013

2014

y = 5700,9x - 1E+07

Ano

Figura 41: Progressão Linear dos Resíduos de Construção Civil em Atibaia no
período de 2012 e 2013

O Quadro 45 contrapõe a tendência de crescimento do sistema
atual de coleta de resíduos da construção civil com a geração.
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Quadro 45: Projeção dos Resíduos de Construção Civil para 2034
Domiciliares

Ano

População
Total

2015

135.550

42.054

Geração dos RCC (ton) Resíduos da construção civil - coletado
relação 2x1 com
Entulho Limpo
Entulho Sujo Reciclável
Total
domiciliares
(84,60%)
(4,70%)
(0,50%)
84.109
32.529 27.519
1.529
163

2016

137.530

42.669

85.337

38.230

32.342

1.797

191

76

1.567

726

1.529

2017

139.549

43.295

86.590

43.931

37.165

2.065

220

88

1.801

835

1.757

2018

141.614

43.936

87.871

49.631

41.988

2.333

248

99

2.035

943

1.985

2019

143.724

44.590

89.181

55.332

46.811

2.601

277

111

2.269

1.051

2.213

2020

145.886

45.261

90.523

61.033

51.634

2.869

305

122

2.502

1.160

2.441

2021

148.090

45.945

91.890

66.734

56.457

3.137

334

133

2.736

1.268

2.669

2022

150.341

46.643

93.286

72.435

61.280

3.404

362

145

2.970

1.376

2.897

2023

152.639

47.356

94.713

78.136

66.103

3.672

391

156

3.204

1.485

3.125

2024

154.993

48.087

96.173

83.837

70.926

3.940

419

168

3.437

1.593

3.353

2025

157.390

48.830

97.661

89.538

75.749

4.208

448

179

3.671

1.701

3.582

2026

159.838

49.590

99.179

95.239

80.572

4.476

476

190

3.905

1.810

3.810

2027

162.336

50.365

100.729

-

-

-

-

-

-

-

-

2028

164.892

51.158

102.315

-

-

-

-

-

-

-

-

2029

167.494

51.965

103.930

-

-

-

-

-

-

-

-

2030

170.149

52.789

105.577

-

-

-

-

-

-

-

-

2031

172.857

53.629

107.258

-

-

-

-

-

-

-

-

2032

175.628

54.488

108.977

-

-

-

-

-

-

-

-

2033

178.446

55.363

110.726

-

-

-

-

-

-

-

-

2034

181.321

56.255

112.510

-

-

-

-

-

-

-

-

Total (ton)

Volumoso
(0,20%)
65

Madeira
(4,10%)
1.334

Solo
(1,90%)
618

Gesso
(4,00%)
1.301

Em análise verificou-se que em 2027 a coleta supriria 100% da geração dos RCC com a tendência de
crescimento de 2012 a 2013.
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7.5. PROJEÇÃO DOS RESÍDUOS DE VOLUMOSOS (RSV)
Segundo MMA (2012), os inventários de alguns municípios revelaram
taxa de geração dos resíduos volumosos de 30,0 kg anuais per capita, desta
forma, foi estimada e projetada até 2034 a geração dos RSV. Para confrontar
o sistema atual de coleta do Programa Cata Treco, fez-se também uma
projeção da coleta de acordo com a tendência de crescimento de 2012 para
2013.

Toneladas

Volumosos
500
400
300
200
100
0
2011

448,07
299,31
Volumosos
Linear (Volumosos)
2012

2013

2014

y = 148,76x - 299006

Ano

Figura 42: Progressão Linear dos Resíduos Volumosos em Atibaia no período de
2012 e 2013

O Quadro 46 contrapõe a tendência de crescimento do sistema
atual de coleta de resíduos sólidos volumosos com a geração.
Quadro 46: Projeção dos Resíduos Volumosos para 2034
Ano

População Total

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

135.550
137.530
139.549
141.614
143.724
145.886
148.090
150.341
152.639
154.993
157.390
159.838
162.336
164.892
167.494
170.149
172.857
175.628
178.446
181.321

Resíduos Volumosos (ton)
Geração (30kg/hab/ano)
4066
4126
4186
4248
4312
4377
4443
4510
4579
4650
4722
4795
4870
4947
5025
5104
5186
5269
5353
5440

Coleta (CataTreco)
745
894
1.043
1.192
1.340
1.489
1.638
1.787
1.935
2.084
2.233
2.382
2.531
2.679
2.828
2.977
3.126
3.274
3.423
3.572
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ANEXO 01 MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS ECOPONTO, BOTA FORA,
SUCATEIROS E PLANO DE TRABALHO DA VARRIÇÃO
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