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1 INTRODUÇÃO
Segundo as Leis nº 12.305/10 e 12.300/06, os planos são instrumentos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Art. 8º) e da Política Estadual de Resíduos Sólidos (Art.
4º), sendo que todo gerenciamento desses resíduos são planejados e estruturados por
este instrumento. Ainda de acordo com a Lei que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, são planos de resíduos sólidos: I - o Plano Nacional de Resíduos
Sólidos; II - os planos estaduais de resíduos sólidos; III - os planos microrregionais de
resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou
aglomerações urbanas; IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos; V - os
planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; VI - os planos de
gerenciamento de resíduos sólidos (Art. 14).
Mas, afinal, qual o conteúdo dos planos? Cada plano tem seu escopo, área e objetivos.
Não se confundem, mas se interagem; não são sucessivos, mas complementares; não
são excludentes, mas somatórios. Enfim, pensar em gerenciamento de resíduos
sólidos é pensar em um plano nacional, estadual, regional, municipal e privado.
Ocorre que, o manejo dos resíduos sólidos produzidos pelos cidadãos (no âmbito da
vida civil ou comercial) é, em regra, de competência prioritária dos municípios. Logo,
pode-se afirmar que o plano mais importante é o municipal, pois a ausência deste afeta
direta e nocivamente o cidadão, a sociedade e o meio ambiente.
E essa assertiva está abarcada pela nova Lei de Resíduos Sólidos, já que ao definir
“gerenciamento de resíduos sólidos” deixou expresso que é um “conjunto de ações
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos
sólidos.” (Art. 3º, X)
Isto quer dizer que o gerenciamento dos resíduos sólidos, de forma direta ou indireta,
será contemplado pelo Plano Municipal de Gestão Integrada. Daí a importância de se
dedicar um estudo sobre este instrumento.
O plano nada mais é do que um planejamento sistemático que antecede e subsidia as
ações; é o instrumento que viabiliza e lastreia a tomada de decisão do executivo rumo
ao atendimento das diretrizes da Lei. Resulta dos embates entre sociedade civil e
poder público, no intuito de se aperfeiçoar os serviços de limpeza pública e gestão de
resíduos sólidos. A partir das informações do diagnóstico da atual condição de manejo
dos resíduos sólidos busca agregar, numa síntese de proposições, os métodos e
soluções próprias para nortear as ações dos gestores públicos no horizonte
programado de sua vigência, 20 anos.
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Esse instrumento é destinado, além do planejamento, aos beneficiamentos por
incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal
finalidade. É também instrumento de promoção de integração social e econômica de
catadores de resíduos sólidos. Como instrumento público de planejamento e gestão,
encampa as atividades regulatórias também do setor privado. Tão logo, é evidente e
imprescindível que padeça de soberania sobre seus interessados.
Considerando novamente a Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010 que aprovou a
Política Nacional de Resíduos Sólidos e sua regulamentação dada pelo Decreto
Federal 7.404 de 23 de dezembro de 2010, o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos é de competência do Executivo, devendo ser aprovado mediante
Decreto, após a elaboração pelo órgão competente. Ressalta-se que o Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS deve ser atualizado ou revisto de
04 (quatro) em 04 anos (quatro) anos, de forma concomitante com a elaboração dos
planos plurianuais municipais, conforme preceitua o Art. 50, do Decreto Federal
7.404/2010.
O marco regulatório nacional da gestão de resíduos, Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010), remete à conclusão, quando do
entendimento de seus artigos 51 e 52, que a inobservância aos preceitos deste
instrumento, subordinado a tal marco, incorre nas sanções previstas em lei, em
especial às fixadas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
A elaboração de um PMGIRS em conformidade com as diretrizes da Lei 12.305 de 02
de Agosto de 2010 – PNRS torna-se o principal subsídio para o município de Atibaia na
solução dos seus problemas na área de saneamento ambiental e de saúde pública,
como também, no seu fortalecimento institucional, propondo modelos gerenciais
compatíveis com sua realidade, com a efetiva participação da população usuária dos
serviços e da sociedade em geral, e propiciarão à Prefeitura os instrumentos
necessários para gestão integrada dos resíduos sólidos no município.
O PMGIRS em questão vem complementar o Plano Municipal de Saneamento Básico,
no que tange ao componente Resíduos Sólidos, e revisar a primeira versão do Plano
Municipal de Resíduos Sólidos do município de Atibaia, aprovada mediante o Decreto
6.608 de 2011.
O controle social deve estar inserido como estratégia norteadora do PMGIRS,
assegurando a promoção da sensibilização do maior número de atores no trabalho de
elaboração do plano, e garantindo à sociedade: acesso às informações, representação,
e participação no processo de formulação da política, de planejamento e de
acompanhamento da implementação das ações de gestão dos resíduos sólidos.
O método, segundo orientações da Apostila Política e Plano Municipal de Saneamento
Básico (FUNASA, 2012), deverá ser aplicado de maneira cronológica, incluídos os
mecanismos que garantam a participação de todo grupo de interessados no processo,
encerrando-se com a execução de audiência pública para validação do PMGIRS e
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protocolo da Minuta de Lei do PMGIRS junto à câmara dos vereadores. Consiste
portanto, das seguintes etapas:











Realização de reunião entre o Grupo Municipal de Resíduos Sólidos (GMRS) do
PMGIRS e os Grupo Técnico (GT);
Definição do modelo de plano a ser elaborado (Plano de Trabalho);
Alinhamento dos princípios, objetivos e metas do processo participativo de
elaboração do PMGIRS e dos componentes que requererão o controle social;
Construção de nivelamento geral, com os dados e a situação dos serviços,
visando homogeneizar as informações entre os representantes do Grupo de
Sustentação e de Apoio Técnico, durante o processo de elaboração do Plano.
Definição da estratégia, do prazo para o desenvolvimento dos estudos, sua
conclusão e elaboração do cronograma das atividades;
Promoção da mobilização dos diferentes segmentos sociais do município,
deverá ser buscada preferencialmente a participação das lideranças desses
segmentos como representantes dos movimentos sociais, direção das
associações de bairros, dos conselhos profissionais especializados, entre outros
atores sociais;
Identificação das instituições parceiras ou com possibilidade para tal, em função
da maior ou menor proximidade e assim estabelecer uma ordem de priorização
para os contatos (parceiros estratégicos para o sucesso das atividades do
plano);
Formalização de registros que serão utilizados como base de dados.

Para este procedimento deverá ocorrer a manutenção de canais abertos com a
sociedade civil e com os demais órgãos públicos representados na SAAE e sua
Diretoria de Resíduos Sólidos, favorecendo a sistematização das sugestões, propostas
e adendos levantados em todo o processo.
No capítulo a seguir apresenta-se breve caracterização do município, concentrando-se
nos fatores que influenciam direta ou indiretamente nas características dos resíduos
sólidos gerados no território municipal: climáticos, demográficos, institucional,
socioeconômicos (nível cultural, educacional, poder aquisitivo, desenvolvimento
tecnológico, campanhas ambientais, entre outros).
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O município de Atibaia está localizado no Planalto Atlântico, dentro de uma extensa
faixa de terras elevadas e montanhosas, que em sua maior parte, situa-se acima dos
800 m de altitude, numa região de característica serrana inserida no domínio
morfoclimático e fitogeográfico denominado “mar de morros”. A área de estudo está
inserida na região do comitê das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí, localizando-se na porção centro-oriental do Estado de São Paulo, região
administrativa de Campinas, inserida na sub-região administrativa de Bragança
Paulista. Atibaia faz parte ainda da A.P.A. (Área de Proteção Ambiental) do Sistema
Cantareira, compondo a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São
Paulo, sendo delimitada pelas coordenadas 23º00’ a 23º15’, de latitude Sul, e 46º30’ a
46º45’, de longitude Oeste de Greenwich.
Figura 1. Município de Atibaia

Fonte: Wikimapia (2014)

2.1 ASPECTOS FÍSICOS
2.1.1 Demografia
O município de Atibaia possui área territorial estimada de 478,517 km2 e densidade
demográfica de 264,57 hab./km². Apresenta-se a seguir os dados estimados atuais de
Atibaia, conforme indicados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados –
SEADE:
Quadro 1. População de Atibaia
Ano
2014

População
Total
132.017

População
Urbana
121.732

População
Rural
10.285
Fonte: SEADE (2014)
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A taxa geométrica de crescimento anual da população é de 1,08% ao ano (SEADE,
2014) considerado como crescimento moderado, comparado à taxa média nacional que
é de 0,839% ao ano.
Possui como municípios limítrofes: Bragança Paulista e Piracaia, ao norte; Franco da
Rocha, Mairiporã e Francisco Morato, ao sul; Bom Jesus dos Perdões, ao leste; Jarinu
e Campo Limpo Paulista, a oeste. O acesso à região pode ser feito pela Rodovia
Federal Fernão Dias (BR-381), que liga a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)
ao Estado de Minas Gerais, e pela Rodovia Estadual Dom Pedro I (SP-065), que corta
a região no sentido leste-oeste. Situa-se a 65 quilômetros da capital paulista.
Figura 2. Município de Atibaia e limites geográficos

Fonte: Prefeitura Municipal de Atibaia (2014)

2.1.2 Clima
O clima de Atibaia é Tropical de altitude, classificado por Köppen como CBF temperado, sendo de características bastante agradáveis, com período chuvoso e de
estiagem bem demarcado.
Figura 3. Gráfico climático de Atibaia

*Precipitação (em mm)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

Temperatura (em °C) Fonte: CPTEC (2014)
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2.1.3 Hidrografia
As bacias hidrográficas consideradas são aquelas nas quais o empreendimento situase ou altera suas disponibilidades hídricas. Como mencionado anteriormente, inseremse na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 05 do Estado de São Paulo,
denominada Piracicaba/ Capivari/ Jundiaí – UGRHI-PCJ, as Bacias dos Rios Atibaia e
Jaguari.
O rio Atibaia é um dos principais formadores do Piracicaba, situando-se o município na
região montante da bacia. Destacam-se os seguintes córregos tributários formadores
de sub-bacias importantes do município: (i) margem esquerda: Rib. Laranja Azeda, Rib.
Itapetinga, Córrego do Onofre, Ribeirão da Folha Larga e Ribeirão do Campo Largo; (ii)
margem direita: Rio Cachoeira, Rio dos Amaraes, Ribeirão do Mato Dentro e Ribeirão
das Pedras.
2.1.4 Índices municipais
Observam-se a seguir outros dados relevantes para a caracterização municipal:
Quadro 2. Índices municipais relevantes

PIB per capita
Mortalidade infantil até 1 ano
Expectativa de vida
Taxa de fecundidade
Taxa de Alfabetização
Índice de Desenvolvimento Humano
Número de Empresas Atuantes

R$26.405,74
12,57 por mil
73,08 anos
2,24 filhos por
mulher
92%
0,765
12.900
Fonte: IPEA Data (2014)

2.1.5 Educação
Segue o número de escolas por nível de ensino, conforme dados do IBGE (2012):
Figura 4. Escolas por nível de ensino em Atibaia

Fonte: IBGE (2014)
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2.1.6 Atividades econômicas
Conforme dados de 2014 disponibilizados pela Prefeitura, o município possui um total
de 12.900 empresas, sendo predominante o segmento de prestação de serviços:
Quadro 3. Atividades econômicas em Atibaia

Comércio
Prestação de Serviços
Indústrias
Outros

4843
6726
475
856

37,54%
52,14%
3,68%
6,64%

3,68% 6,64%
37,54%
52,14%

Fonte: Prefeitura Municipal de Atibaia (2014)

No que tange ao desenvolvimento municipal, a atividade predominante é o turismo,
devido aos monumentos naturais, tal como o Monumento Natural Estadual da Pedra
Grande e respectivas práticas de esportes de voo livre, tais como asa delta, paraglider,
escalada, rapel e contempla um mirante para observação do município e regiões
vizinhas.
Em anos recentes a cidade de Atibaia vem se afirmando como um importante polo
cultural em diversas áreas tais como audiovisual, cinema de curta metragem e resgate
da cultura paulista.
No que tange às atividades de extração vegetal, pecuária e silvicultura, seguem dados
de produção municipal (IBGE, 2012):
Quadro 4. Dados produtivos de Atibaia em 2012
Carvão vegetal
Lenha
Madeira
Bovinos - efetivo dos rebanhos
Bubalinos
Caprinos
Equinos
Aves
Muares
Ovinos
Vacas ordenhadas
Ovos (galinha e codorna)
Lã
Leite
Mel
Frutas

12.000 toneladas
60.000 metros cúbicos
54.000 metros cúbicos
13.000 cabeças
150 cabeças
500 cabeças
2.000 cabeças
1.600.000 cabeças
100 cabeças
1.400 cabeças
2.900 cabeças
2.550 mil dúzias
1.200 Kg
2.800 mil litros
10.000 Kg
8.788 toneladas
Fonte: IBGE (2012)
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Por fim, em relação à economia do município, segue histórico de receitas e despesas
compilados a partir do Portal de Transparência Municipal no período de 2009 a 2014:
Quadro 5. Receitas e despesas do município 2009-2014
Ano
Receita
Despesa
Arrecadada
Realizada
2009
233.816.970,00 199.000.000,00
2010
238.579.982,12 221.500.000,00
2011
274.710.066,71 245.000.000,00
2012
302.491.401,45 284.500.000,00
2013
338.710.882,86 310.300.000,00
2014 (Previsão) 373.797.005,33 362.000.000,00
Fonte: Portal de Transparência de Atibaia (2014)
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3 DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
O diagnóstico se inicia com uma breve classificação dos resíduos, a fim de se obter a
conceituação exata do tema, antes de ser pormenorizada a situação específica do
município de Atibaia, no que tange ao seu sistema de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS
Etimologicamente falando, a palavra lixo é derivada do latim e o Dicionário Aurélio
(2010) apresenta duas versões de significados: a primeira é designada como “lixius” e
significa “água ou objeto sujo” e a segunda vem do termo “lix” que significa "cinza". A
princípio foi considerado como qualquer material que era considerado inútil, supérfluo,
repugnante ou sem valor, gerado pelas atividades humanas, com necessidade de
eliminação.
Este conceito evoluiu e passaram a ser considerados os vocábulos resíduo e rejeito.
A Lei 12.305 de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos traz a seguinte
explanação aos termos em seu Artigo 3°:
Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se
propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos
ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;
Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades
de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a
disposição final ambientalmente adequada;
(Cap.II, Definições, XV-XVI)

Considerando-se o resíduo quanto à sua natureza e estado físico, pode-se classificá-lo
da seguinte maneira: sólido, líquido, gasoso e pastoso. Quanto ao critério de origem e
periculosidade, a PNRS apresenta em seu Artigo 13, uma lista completa, a qual será
conduzida ponto a ponto neste diagnóstico. O quadro 2 apresenta estes e demais
critérios de classificação:
Quadro 6. Critérios de classificação dos resíduos

A
B
C
D

Quanto à origem
Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas
Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias
públicas e outros serviços de limpeza urbana
Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”
Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas
atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”
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E

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades,
excetuados os referidos na alínea “c”
F Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais
G Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em
regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS
H Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de
obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos
para obras civis
I Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais,
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades
J Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira
K Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de
minérios
Quanto à periculosidade
A Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de
acordo com lei, regulamento ou norma técnica
B Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea A.
Quanto às características físicas
1 Resíduos úmidos: Contempla em sua maior fração, os materiais orgânicos e não recicláveis
2 Resíduos secos: Contempla a parcela dos resíduos com potencial para reciclagem, sendo em
sua maior porcentagem plásticos, papéis, metais, vidros, entre outros.
Quanto às características químicas
1 Resíduos orgânicos: todo resíduo que tem origem animal ou vegetal, ou seja, que de alguma
forma integrou a constituição de um ser vivo.
2 Resíduos inorgânicos: todo material que não possui origem biológica, ou seja, que foi
produzido através de atividades antrópicas, tais como a fração seca.
Quanto ao risco
1 Classe II-A – não perigosos e não inertes: são aqueles que não se enquadram nas
classificações de resíduos Classe I ou de resíduos Classe II B. Os resíduos Classe II A podem
ter propriedades tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
2 Classe II-b – não perigosos e inertes: quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma
representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático
com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não
tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões
de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme
Anexo G da referida norma.
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3.2 SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS EM ATIBAIA
A Lei Complementar nº 024, de 11 de setembro de 2.006 estabelece o Plano Diretor da
Estância de Atibaia, para o período 2007/2016, e dá outras providências, entre elas as
competências e responsabilidades pelo gerenciamento de resíduos sólidos no
município.
Quanto às responsabilidades da SAAE relacionadas aos resíduos, o Anexo 14 do
referido Plano Diretor apresenta as seguintes responsabilidades de gestão:
a) Com exceção do sistema de drenagem, a gestão dos demais sistemas de
saneamento básico é feita pela SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia –
criado pela Lei n.º 1.106/69, regulamentada pelo Decreto n.º 615/70, o qual, a
partir da aprovação da Lei Complementar n.º 381/01, passou a assumir a
gestão do sistema de coleta, tratamento, transbordo e destinação final dos
resíduos sólidos.
b) A organização básica da SAAE, conforme Lei n.º 618/2010, é constituída por:
- Superintendência;
- Diretoria de Administração;
- Diretoria de Planejamento e Finanças;
- Diretoria Técnica de Água e Esgoto;
- Diretoria de Resíduos Sólidos.
Destaca-se, também, a vigência de Lei Municipal 1.364, de 31/05/05, instituindo Política
Municipal de Recursos Hídricos, a qual, além de conter disposições de interesse, ainda que
indireto, para a garantia das capacidades e qualidade das águas com que contam o serviço
de saneamento do Município, estabelece sistema de gerenciamento daqueles recursos,
envolvendo a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente – CONDEMA – e o Sistema Municipal de Informações Ambientais –
SMIA.

A diretoria de resíduos é composta por duas gerências: Gerência de Coleta de
Resíduos Sólidos e Gerência de Destinação de Resíduos Sólidos e estruturada
conforme a figura 2. O organograma detalhado é apresentado no Anexo I - Planta
04/05 Organograma SAAE.
A síntese da estrutura da Companhia e da Prefeitura Municipal é a seguinte:
3.2.1 SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia
A Superintendência conta com a Diretoria de Resíduos Sólidos, a qual se divide nas
seguintes gerências: Gerencia de Coleta e Gerencia de Destinação dos Resíduos
Sólidos.
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A Gerência de Coleta da SAAE fiscaliza e gerencia: (01) os serviços de coleta dos
resíduos domiciliares; (02) coleta dos resíduos sólidos dos serviços de saúde; (03)
coleta seletiva dos resíduos recicláveis; (04) coleta de resíduos volumosos (catatreco);
e (05) Outras coletas existentes.
A Gerência de Destinação dos Resíduos Sólidos tem como meta fiscalizar e gerenciar
os trabalhos na Central de Triagem e Transbordo além de fiscalizar os destinos finais
dos resíduos (domiciliares, de saúde e das ETE’s). Esta Gerência possui uma estrutura
administrativa e operacional, além de controlar todo o fluxo de entrada e saída de
caminhões (particulares, empresa de coleta, empresa responsável pelo transbordo),
assim como, a pesagem daqueles que vêm trazer resíduos para o centro de triagem, e
dos caminhões que vieram comercializar os materiais reciclados pela cooperativa.
Os Agentes de Saneamento (fiscais) da SAAE fiscalizam os serviços de coleta de
resíduos sólidos (domiciliares e de serviços de saúde) das empresas terceirizadas. A
fiscalização de rotina verifica as denúncias de descartes irregulares de resíduos nos
terrenos e logradouros públicos. Estes funcionários também são agentes formadores
de opinião, posto que seu trabalho consiste em identificar os pontos de geração de
descartes irregulares e orientar a comunidade envolvida. O passo seguinte é de
notificar os agentes causadores e em nova reincidência multar o infrator.
A lei municipal identifica os grandes geradores de resíduos, e a eles preconiza que os
mesmos devam contratar empresa apropriada para a coleta e destinação ambiental
adequada dos resíduos. São identificados como Grande Gerador aqueles que geram
mais de 100 litros de resíduos por dia, como: (1) hospitais; (2) restaurantes; (3) hotéis;
(4) indústrias, (5) outros.
3.2.2 Prefeitura da Estância de Atibaia
A Secretaria de Infraestrutura possui a Diretoria de Serviços, a qual se divide em duas
Divisões: de Parques e Jardins e de Limpeza Pública;
A Diretoria de Serviços realiza os serviços de limpeza urbana de: podas e erradicação
de árvores da área pública, plantio de mudas (horto municipal), conservação de praças,
varrição, capinação e limpeza das vias urbanas e terrenos baldios. Também realiza o
gerenciamento dos cemitérios municipais e da Estação Rodoviária. Gerenciamento da
limpeza dos logradouros onde se realizam as Feiras Livres e acompanhamento da
Divisão de Execução de Obras na manutenção dos próprios municipais.
Os funcionários da Divisão de Parques e Jardins realizam os serviços de podas de
árvores na área pública, ruas, praças e parques, e com menos frequência a
erradicação quando há riscos efetivos e iminentes ao munícipe ou de sua propriedade.
A capinação, varrição e limpeza em geral, esta divisão centraliza a prestação de
serviços nas praças públicas, parques, canteiros de avenidas, e locais onde esteja
envolvida o manejo de áreas verdes. Atualmente todos os resíduos de podas e
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

DIAGNÓSTICO | PMGIRS

17

capinação são destinados aos bota-foras da Prefeitura, são consideradas como
material inerte.
Os resíduos de varrição e limpeza em geral são acondicionados em sacos de 100
(cem) litros para serem coletados e transportados ao transbordo, da mesma forma que
o resíduo domiciliar, quer seja, a destinação final é Aterro Sanitário licenciado pela
CETESB. Os funcionários da Divisão de Limpeza Pública realizam no centro urbano os
serviços de varrição, capinação e limpeza de vias e logradouros públicos. Esta divisão
também é responsável pelos serviços de limpeza conservação das ruas urbanas não
pavimentadas através de roçagem mecanizada, capinação manual, e capinação
química.
A divisão também tem como incumbência atender solicitações de limpeza oriundas da
área de Vigilância Sanitária, limpeza de áreas privadas denunciadas em processo e
com cobrança administrativa dos serviços executados, a limpeza de bota-foras
clandestinos, roçagem de margem de córregos. Esta divisão executa serviços de
limpeza em logradouros públicos como o pátio da estação rodoviária e mercado
municipal e das ruas onde há feiras livres.
3.2.3 Atribuições
Desde 26/12/2001, através da Lei Complementar nº 381, o gerenciamento dos
resíduos sólidos domiciliares e resíduos sólidos oriundos das áreas de saúde foi
transferido da Prefeitura Municipal para a Companhia de Saneamento Ambiental SAAE Saneamento Ambiental de Atibaia, que até então gerenciava os serviços de
água e esgoto do município.
3.2.4 Taxas e custeio
O SAAE Saneamento Ambiental cobra uma taxa para os serviços de coleta, transbordo
e destinação final dos resíduos domiciliares e, ainda, outra taxa diferenciada referente
à coleta, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos Oriundos dos Serviços
de Saúde, pequenos geradores.
A Prefeitura custeia a prestação de serviço de limpeza pública com os recursos
advindos de verbas destinadas no orçamento anual à Secretaria de Infraestrutura e
suas respectivas divisões.
3.2.5 Gestão e participação
A Prefeitura responde como gestora de todas as ações do poder público municipal. O
Prefeito Municipal é o tomador de todas e quaisquer decisões estratégicas acerca do
PMGIRS.
Através de sua Secretaria (SI – Secretaria de Infraestrutura) e a Companhia de
Saneamento Ambiental (SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia) realiza a gestão,
gerenciamento e planejamento relacionados à limpeza pública e manejo dos resíduos.
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Além desses atores também estão envolvidas no município, outras 18 secretarias que
executam outros tipos de ação e planejamento que direta ou indiretamente se
associam à limpeza e manejo de resíduos, a exemplo das Secretarias de Educação,
Meio Ambiente e Saúde.
Figuram 22 conselhos e 7 coordenadorias, no que destacamos os Conselhos de Meio
Ambiente e Saúde, e as Coordenadorias de Planejamento Estratégico, Contribuição da
Melhoria e Tecnologia da Informação, que estarão diretamente envolvidas com a
implementação do PMGIRS.
Quadro 7. Grupos de interessados - PMGIRS

Infraestrutura (S.I.E);
Agropecuária e Abastecimento (S.A.A);
Secretarias
Urbanismo e Meio Ambiente (S.U.M.A);
Saúde (S.S)
Infraestrutura (D.I.E);
Agropecuária e Abastecimento (D.A.A);
Departamentos Serviços Públicos (D.S.P);
Meio Ambiente (D.M.A);
Vigilância em Saúde (V.S)

Alcides Ribeiro de Almeida Junior
(S.I.E e S.A.A);
Sérgio Orenstein Glória (S.U.M.A);
Maria Amélia Sakamiti Roda (S.S)
Luis Antonio Devecchi (D.I.E);
Jairo de Oliveira (D.A.A)
Bueno; Mario Sergio Corradini (D.S.P);
Daniel Borghi Filho (D.M.A);
Celso Akio Maruta (V.S)
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Também participam do cenário o COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente de Atibaia, constituído por representantes de órgãos públicos e da sociedade
civil e vinculado à Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, a Câmara Municipal, as
entidades de classe, representantes da sociedade civil, atuantes no planejamento,
através de discussões, elaboração de legislações e ações participativas. Mencionamse ainda empresas privadas, que atuam diretamente no manejo de resíduos através da
prestação de serviços, e serão diagnosticadas a seguir neste diagnóstico.
Explicitada a classificação de resíduos e a responsabilidade pela gestão dos mesmos,
demonstram-se a seguir os aspectos técnicos e operacionais do tema, premissas que
balizarão a estrutura e continuidade deste diagnóstico:
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3.3 DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS E DE LIMPEZA URBANA
3.3.1 Origem, volume diário coletado e per capita de resíduos sólidos
no Município
3.3.1.1 Resíduos Sólidos Urbanos
Entende-se por resíduos sólidos urbanos (RSU), aqueles originários de atividades
domésticas em residências urbanas e rurais (resíduos domiciliares), e os resíduos
originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de
limpeza urbana (resíduos de limpeza urbana).
Serão apresentadas a seguir as 3 (três) frentes de atuação no que tange ao RSU: a
coleta domiciliar e comercial, a coleta seletiva e a destinação final dos resíduos não
aproveitados na CTT – Central de Triagem e Transbordo.
3.3.1.1.1 Resíduos Sólidos Domiciliares
No quantitativo dos resíduos domiciliares (RSD) estão inclusos os resíduos originados
e coletados na área rural (vilas, sítios e chácaras ao redor da área urbana),
denominadas ou não como áreas de difícil acesso, considerados os recursos humanos
e maquinários disponibilizados pela empresa contratada para a execução da coleta
convencional e seletiva. A priori será explicitado o serviço da coleta convencional, ou
domiciliar.
Os resíduos são acondicionados em sacos plásticos de volumes variados (10, 15, 20,
50 ou 100L) pelos munícipes, e acondicionados temporariamente em lixeiras nos
domicílios, ou ainda em contêineres disponibilizados pela SAAE para áreas de difícil
acesso.
Figura 5. Prestação de serviços de gerenciamento de RSD

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)
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A SAAE é responsável pela coleta do RSD em Atibaia e, atualmente, realiza o serviço
por meio de empresa terceirizada (Ambitec), através do Contrato n° 02/2010.
A prestação do serviço deve abranger o atendimento de uma população total de
132.017 habitantes, sendo 92,2% na área urbana e 7,8% em áreas rurais. Atualmente,
85% do território municipal é atendido. Salienta-se que a coleta no município de Atibaia
é realizada em residências e estabelecimentos comerciais com geração de até 100
toneladas/ dia.
Quadro 8. Descrição do serviço, frequência e custo anual

Fase do gerenciamento
Coleta dos RSD
Transporte e disposição final dos RSD
TOTAL

Custo Médio
Anual
R$ 3.989.930,71
R$ 3.525.459,44
R$ 7.515.390,15
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

A empresa terceirizada é gerida por engenheiros e funcionários administrativos e
operacionais. Contempla ainda em seu quadro fiscais que atuam nos períodos diurno e
noturno, para acompanharem o serviço de coleta e verificar as reclamações e
denúncias sobre a prestação de serviço da empresa.
A empresa utiliza 6 (seis) caminhões compactadores e os demais equipamentos e
recursos humanos, para realizarem a coleta em todos os setores.
Quadro 9. Infraestrutura e recursos humanos para prestação do serviço

Empresa

Nº de
Colaboradores

Maquinários
6 Caminhões Compactadores, sendo: 2 Tipo
Truck (15 m3) e 4 Tipo Toco (12 m3)

AMBITEC

58

1 Caminhão Carroceria (12 m3)
2 Caminhões Carreta (30 e 45 m3)
2 Veículos Utilitários Leves
1 Motocicleta
1 Pá Carregadeira
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

A setorização e frequência da coleta domiciliar pode ser observada no Anexo I –
Planta 01/05 Setorização da Coleta Domiciliar.
A carga de resíduos domiciliares coletados é levada para a Central de Triagem e
Transbordo de Atibaia, que fica no bairro Caetetuba.
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Uma retroescavadeira com 1 (um) operador da SAAE auxilia na operação de triagem.
O procedimento de transbordo é de responsabilidade de empresa terceirizada através
de 2 (dois) caminhões com carretas de 30 e 45 m3 e 1 (uma) pá carregadeira, que
eventualmente auxilia também no processo de triagem.
Por fim, é realizado o carregamento de carretas e transporte para o aterro sanitário
licenciado em Guarulhos-SP, distante 65 km do município de Atibaia.
Figura 6. Estação de transbordo de resíduos sólidos domiciliares

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

O histórico de geração mensal de resíduos sólidos domiciliares é apresentado no
quadro a seguir, para os últimos 03 anos:
Quadro 10. Quantitativos mensais dos resíduos sólidos domiciliares

Tipo de Resíduo
Resíduos Domiciliares (ton/mês)
(*) Dados até Agosto de 2014

2012
3.268,09

2013
3.371,96

2014*
3.274,6*
Fonte: SAAE (2014)

Figura 7. Aterro sanitário de Guarulhos/SP

Fonte: Aterro Sanitário CDR Pedreira (2014)

Segundo informações da área de resíduos da SAAE, tecnicamente desde 2010, início
do contrato da empresa AMBITEC S/A com a SAAE, até início de 2014, nenhuma
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reestruturação foi efetivada, para se conseguir atender a atual demanda do Município,
em relação à coleta dos resíduos sólidos domiciliares.
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 apresentado em 2010, não foi revisado e atualizado.
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. Entendemos 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 coma 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.
3.3.1.1.2 Resíduos de Limpeza Urbana
São os resíduos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e
outros serviços de limpeza urbana (resíduos de limpeza urbana).
Em Atibaia, o sistema contempla quatro prestações de serviços, que são realizadas
pelas equipes da prefeitura, representada pela Secretaria de Infraestrutura, e de
empresas contratadas, tais como a A3 e a Novata. A equipe atual conta com 80
colaboradores, e os serviços abrangem 100% da área urbana.
Quadro 11. Descrição dos serviços de limpeza urbana

Limpeza de
canteiros,
Varrição de vias
Limpeza de
rotatórias, terrenos,
públicas
praças públicas
Descrição do serviço
jardins (capina e
e feiras livres
roçada)
2 a 3x por
Frequência
Diária
Diária
semana
Custo Médio Anual
R$ 6.867.794,45

Poda de
árvores e
transporte de
galhos
Diária

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

A varrição é realizada diariamente ou de modo intercalado, em toda extensão das vias
públicas, conforme demonstrado no Anexo I – Planta 05/05 Setorização Atual da
Varrição. A limpeza de feiras livres, como mencionado no quadro 7, é realizada de
duas à três vezes por semana.
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Figura 8. Limpeza de feiras livres

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

Os resíduos denominados “biomassa”, ou ainda resíduos verdes, provenientes de
poda, capina e roçada, são armazenados em área contígua à área de gerenciamento
de entulhos no bairro da Ressaca. São gerados aproximadamente 120 m3 de galhos
por dia, os quais passam pelo processo de trituração.
A SAAE realiza o controle dos quantitativos dos resíduos de poda, capina e roçada,
porém os resíduos provenientes da varrição estão considerados juntos aos resíduos
domiciliares.
Quadro 12. Quantitativos dos resíduos verdes

Tipo de Resíduo
Biomassa (Capina, roçada e galhos) ton/mês

2012
75,21

(*) Dados até Agosto de 2014

2013
106,13

2014*
87,24*

Fonte: SAAE (2014)

Figura 9. Varrição de vias públicas e trituração de galhos

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)
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Figura 10. Disposição dos resíduos de poda, capina e roçada

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

3.3.1.1.3 Resíduos Recicláveis
A coleta seletiva “porta em porta”, uma vez por semana, ocorre em cerca de 67 bairros,
o equivalente a 60% do território urbano.
É realizada pela mesma empresa contratada para a coleta de resíduos domiciliares,
que utiliza da infraestrutura de equipamentos e recursos humanos demonstrados
anteriormente no Quadro 9 para prestação do serviço, sendo especificamente para a
coleta seletiva utilizados: 4 Caminhões Compactadores (8 toneladas ou 10 m3), 1 veículo
utilitário leve e 1 pá carregadeira.

Quadro 13. Custos com gerenciamento de resíduos recicláveis

Fase do gerenciamento
Coleta dos RSR
Custo com Operação e Manutenção da CTT
TOTAL

Custo Médio
Anual
R$ 1.905.933,84
R$ 209.274,94
R$ 2.115.208,78
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

No centro de triagem e transbordo existe uma balança rodoviária eletrônica na qual
trabalham 4 funcionários da SAAE que gerenciam a pesagem dos resíduos
domiciliares. A triagem dos resíduos é realizada, atualmente, por 114 cooperados em 2
turnos de 5 horas da qual retiram uma média de 9,88 toneladas de recicláveis por dia.
A manutenção da estrutura e dos equipamentos é realizada pela SAAE que mantém no
local um mecânico.
A setorização e frequência da coleta seletiva pode ser observada no Anexo I – Planta
02/05 Setorização da Coleta Seletiva, e a seguir observa-se o Quadro 14 onde são
demonstradas as informações dos bairros atendidos.
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Quadro 14. Frequência da coleta seletiva em Atibaia

H o rá rio s da C o leta Seletiva
D ia da Sem ana

H orário

B airros

Terça

Pe río d o D iu rno a partir
d as 0 7 :3 0 h oras
Pe río d o D iu rno a partir
d as 0 7 :3 0 h oras
Pe río d o D iu rno a partir
d as 0 7 :3 0 h oras

Jd . d o Lago

Jd . F loresta, V ila H elena, Estân cia,
V ila G iglio e Jd . N ov a Ac lim ação

Pe río d o D iu rno a partir
d as 0 7 :3 0 h oras

Jd . d os Pin h eiros, M orum bi e Jd.
Ipê

Terça
Q u arta
Q u arta

Q u arta

Q u in ta

A rc o Íris e Flam b oyant

A tib aia Jard im , A lvinóp olis, Beiral
d as Ped ras, C en tro, Cidade
S atélite, C TB , D on a Carm ela,
P erío d o N o tu rno a partir Estân cia, G ard ên ia, 3 ° Cen tenário,
d as 1 9 :0 0 h oras
Jd . T ap ajó s, Jd . B rasil, Jd. Itaperi,
Jd . Ro seli, Jd . S iriem a, Jd. Sum aré,
Lo an d a, Pacaem b u , Parq ue das
P erío d o N o tu rno a partir
N açõ es, Parq u e d os Coq ueiros,
d as 1 9 :0 0 h oras
Po n te , S am am b aia, São N ico lau,
S ta. Lu zia, V ila A p arecid a, Vila
Carvalh o, V ila G ardênia, V ila
Ju n q u eira, V ila M aria, Vila
P erío d o N o tu rno a partir
M asso n i, V ila M ira, V ila N eto, Vila
d as 1 9 :0 0 h oras
R ic a, V ila Ro m ero, V ila Salles, V ila
San tista, V ila Th aís, Alvin ópolis II e
Recreio E storil.
Jd . P au lista, Jd . M aristela II, V ila
Léa, Jd . d as F lores, Jd . Santa
Pe río d o D iu rno a partir
B árb ara, Jd . Jarag u á, Jd . Paulista d as 0 7 :3 0 h oras
G leb a C , Jd . E n eid e e V ila O lga

Q u in ta

Pe río d o D iu rno a partir
d as 0 7 :3 0 h oras

V ila P etró p olis, Jd. M aristela,
Rec reio M ariste la, Retiro das
Fo n tes, C h ácaras Itap etinga, V ila
Silen a e Jd . D on a Carm ela

S exta

Pe río d o D iu rno a partir
d as 0 7 :3 0 h oras

Jd . A lvin ó p olis e Planalto A tib aia

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Figura 11. Caminhão da coleta seletiva

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)
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Figura 12. Central de triagem de recicláveis

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

O material reciclável é encaminhado para a Central de Triagem, no mesmo local, onde
os integrantes da Cooperativa São José fazem a separação dos resíduos recicláveis
que serão comercializados e dos rejeitos que serão transferidos ao aterro sanitário
juntamente como os resíduos domiciliares.
A Central de Triagem possui em sua infraestrutura: guarita, área de recepção dos
resíduos, peneira alimentadora, esteira de triagem de 30 metros de comprimento e 3
áreas de armazenamento do material triado, sendo duas cobertas e uma descoberta.
Figura 13. Áreas de armazenamento de resíduos recicláveis

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

Atualmente, além do quantitativo de 43,66 toneladas/mês, que é coletado através do
programa oficial de coleta seletiva no município, dos resíduos domiciliares triados
apenas 7,72% é aproveitado, sendo que os 92,28% restantes são considerados como
rejeito e são dispostos em aterro sanitário.
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Quadro 15. Quantitativos mensais dos resíduos recicláveis

Tipo de Resíduo
Resíduos recicláveis (ton/mês) Coleta Seletiva
Resíduos recicláveis (ton/mês) Triagem
TOTAL

2012
76,13
282,31
358,44

(*) Dados até Agosto de 2014

2013
56,60
253,99
310,59

2014*
43,66*
252,82
296,48

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Não foi considerado nesse cálculo o volume de recicláveis coletados pelos coletores
informais (autônomos), pois não há fontes reais desses dados. Foi triado até agosto de
2014 um acumulado de 2.022,56 toneladas de resíduos.
Os resíduos comercializados resultam em uma arrecadação média mensal de R$
130.488,00. O custo médio mensal para operação da central de triagem é de R$
132.551, incluindo os salários dos cooperados.
Existem no município 18 depósitos de sucatas, estando 7 operando de maneira lícita e
11 de forma ilegal. A regulamentação desta atividade se dá pelo atendimento às
diretrizes da Lei 3466 de 2005. Não há um levantamento dos catadores informais de
material reciclável.
3.3.1.1.4 Resíduos Volumosos
O município conta ainda com o serviço de coleta de resíduos volumosos, denominado
“Catatreco”, que funciona às quartas, quintas e sextas-feiras, mediante agendamento
do gerador do resíduo. São resíduos que em suma são considerados excedentes em
relação ao limite estabelecido para a coleta convencional, de até 100 litros/habitante
por dia.
Quadro 16. Resíduos coletados pelo serviço de catatreco

MATERIAIS RETIRADOS
Móveis e Colchões
Utensílios domésticos e rejeitos de mudanças
Resíduos eletroeletrônicos, Cabos e fiação

MATERIAIS NÃO RETIRADOS
Resíduos de construção
Caixas d’água de amianto
Outros
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Quadro 17. Quantitativos mensais dos resíduos volumosos

Tipo de Resíduo
Resíduos volumosos (“Cata treco”) (ton/mês)
(*) Dados até Agosto de 2014

2012
24,95

2013
37,34

2014*
22,69

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Os resíduos são destinados em uma parcela para área anexa à central de triagem,
onde são verificadas as possibilidades de reaproveitamento, e o que é considerado
rejeito é destinado ao aterro sanitário juntamente com os resíduos domiciliares.
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3.3.1.2 Composição física dos Resíduos Sólidos Urbanos
O Método da Composição Gravimétrica tem como objetivo caracterizar fisicamente os
resíduos e averiguar a parcela de resíduos recicláveis que está sendo atualmente
descartada junto aos resíduos sólidos domiciliares, visando fornecer subsídios para a
tomada de decisão quanto ao potencial de material reciclável comercializável.
Para a realização do estudo são executados procedimentos práticos subsidiados pelo
Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (IBAM, 2001), que resumem-se
na coleta de amostras únicas (Exemplo: Tambores de 200 L), diretamente dos
caminhões que realizam a coleta.
Cada amostra inicial, portanto, contém cerca de 0.2 m³ de volume (um tambor), a partir
do resíduo não compactado (solto). É orientado que o método seja realizado entre
terças e quintas-feiras, e ao longo do ano fora de épocas sazonais (férias e feriados).
Orienta-se ainda que existam pelo menos três repetições do estudo, para se obter um
resultado mais preciso. Sob posse das amostras, que podem se estender até o volume
de 3 m³, os resíduos são dispostos sobre uma lona (5x5m), em área plana, sendo
abertas todas sacolas plásticas. Após essa etapa, os resíduos são misturados com
auxílio de pá/enxada até que a amostra torne-se homogênea.
Após a homogeneização, são realizados procedimentos de quarteamento, que
consistem em dividir a amostra homogeneizada em 4 partes similares. Selecionam-se
duas partes diametralmente opostas que serão novamente misturadas sobre a lona. As
outras duas deverão ser descartadas em local adequado. É repetido o processo até
que a amostra contenha o volume de um tambor (200 L).
Isso posto, parte-se para a etapa de separação e pesagem da lista de componentes
que precisam ser determinados. Nos anos de 2013 e 2014, a SAAE realizou este
estudo para caracterizar o RSU gerado em seu território municipal. O quadro a seguir
demonstra em quais tipos de materiais os resíduos foram divididos durante a
segregação.
Quadro 18. Forma de divisão dos tipos de materiais do RSU

Descrição
Matéria Orgânica (restos de alimentos + biomassa)
Plásticos (plástico mole, duro, pets e etc)
Papéis (arquivo, papelões e etc)
Vidros
Metais (ferrosos e alumínio)
Materiais têxteis / couro / calçados
Fraldas Descartáveis
Embalagens Longa Vida
Madeiras
Resíduos da Construção Civil
Especiais (eletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas)
Outros (colchões, pneus, isopor e etc.)
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

DIAGNÓSTICO | PMGIRS

29

Figura 14. Separação de resíduos para caracterização gravimétrica

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Ficou sob responsabilidade do coordenador do estudo a organização dos materiais que
serão levados a campo, tais como EPIs – Equipamentos de proteção individual (luvas,
máscaras, óculos de proteção, etc), balança digital, pás, enxadas, sacolas plásticas,
tambores, entre outros.
O coordenador se prontificou a tabular os resultados, como demonstrado no quadro a
seguir, assim como sua representação gráfica. Sugere-se que o estudo seja realizado
anualmente.
Quadro 19. Resultados do estudo gravimétrico do RSU – 2013/2014
Material (Resumo) Peso (Kg) Peso (%)
Material (Resumo) Peso (Kg) Peso (%)
64,000
48,86%
Orgânicos
48
44%
Orgânicos
Recicláveis

33,000

25,20%

Recicláveis

48

44%

Rejeitos

16,000

12,21%

Rejeitos

13

11%

Outros

18,000

13,73%

Outros

1
1%
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Figura 15. Representação gráfica do estudo gravimétrico realizado em 2014

Fonte: SAAE (2014)
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Já a versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos apresenta uma
composição gravimétrica obtida através da média de alguns estudos realizados no
país. Esses resultados são demonstrados no Quadro 20.
Quadro 20. Resultados do Estudo gravimétrico do RSU – Plano Nacional

Tipo de Material
Matéria orgânica
Rejeitos
Material reciclável
Aço
Alumínio
Papel, papelão e tetrapak
Plástico filme
Plástico rígido
Vidro

% em
peso
51,40%
16,70%
31,90%
2,30%
0,60%
13,10%
8,90%
4,60%
2,40%

Fonte: Versão Preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2012)

Fazendo um comparativo entre os resultados dos dois estudos percebe-se que a
porcentagem de material orgânico e a de rejeito, sofrem pequena variação. Já a
quantidade de recicláveis demonstrados apresenta uma diferença considerável.
Abaixo é demonstrado um comparativo com os estudos gravimétricos nos municípios
da região, onde nota-se que os municípios de Atibaia, Bragança Paulista e Jarinu
possuem os maiores índices de materiais com potencial para reciclagem.
Quadro 21. Valores de Estudos Gravimétricos de RSU em 2014

Município
Atibaia/SP
Bragança Paulista/SP
Itatiba/SP
Jarinu/SP
Bom Jesus dos Perdões/SP
Nazaré Paulista/SP
Louveira/SP
Joanópolis/SP
MÉDIA

População
(SEADE)
132.017
154.253
108.484
26.292
21.604
17.236
41.974
12.153

Orgânicos
43,64%
36,29%
39,14%
31,44%
37,48%
34,93%
44,05%
41,81%
38,60%

Porcentagem em peso
Recicláveis Rejeitos
Outros
11,81%
43,64%
0,91%
19,38%
43,64%
0,69%
25,57%
34,23%
1,06%
22,44%
44,77%
1,35%
25,02%
35,72%
1,78%
24,16%
40,45%
0,46%
17,18%
38,07%
0,70%
27,24%
30,95%
38,93%
21,60%
0,87%

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

A pequena variação que se dá em relação à média nacional, ocorre devido à não
consideração da parcela de resíduos de limpeza urbana em grande parte dos estudos
realizados. A maioria dos municípios tem optado pela realização dos estudos somente
para os resíduos domiciliares, o que justifica a diminuição da porcentagem de
orgânicos e acréscimo da porcentagem de material reciclável.
Para este PMGIRS será utilizado, portanto, o resultado do estudo gravimétrico
realizado em 2014 para a projeção de resíduos sólidos urbanos, na etapa de
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prognóstico. Para os outros tipos de resíduos, serão utilizados também métodos
consagrados pela literatura.
3.3.1.3 Resíduos da Construção Civil
Conforme o Artigo 3º, da Resolução Conama 307/2002, os resíduos da construção
civil são subdivididos nas seguintes classes:
Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados, tais como:
a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e
de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem;
b) De construção, demolição, reforma e reparos de edificações:
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) Processo de fabricação e ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidos nos canteiros de
obras;
Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais
como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;
Classe C – são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologia ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem ou recuperação;
Classe D – são resíduos perigosos oriundos do processo de
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles
contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas
e reparos de clinicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem
como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou
outros produtos nocivos à saúde.

Já conforme a norma NBR 10.004 – Classificação de resíduos (ABNT, 1987a) os
resíduos são dispostos em três classes:
Classe I – perigosos: aqueles que, em função de suas características
intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou
patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública por meio do
aumento da mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam efeitos
adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma
inadequada.
Classe II – não-inertes: resíduos que podem apresentar características
de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com
possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se
enquadrando nas classificações dos outros resíduos.
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Classe III – inertes: aqueles que, por suas características intrínsecas,
não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando
amostrados de forma representativa, segundo a norma NBR 10.007,
(ABNT, 1987b) e submetidos a um contato estático ou dinâmico com
água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme teste
de solubilização segundo a norma NBR 10.006, (ABNT, 1987c) não
tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações
superiores aos padrões de potabilidade da água, conforme listagem n.º
8 (Anexo G da NBR 10004, ABNT, 1987a), excetuando-se os padrões
de aspecto, cor, turbidez e sabor.

O regimento municipal vigente, que estipula o Sistema de Gestão Sustentável de
Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, é a Lei 3.696 de 2008,
regulamentada pelo Decreto 5.982 de 2009.
Existem atualmente no município aproximadamente 13 empresas que operam no ramo
de locação de caçambas, sendo que todas destinam os resíduos gerados pelos
munícipes para a área da empresa A. Facio, que tria e processa os resíduos
denominados como Classe A.
Figura 16. Destinação final dos resíduos da construção civil

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

As empresas cobram aproximadamente R$180,00 por caçamba aos munícipes. Já o
custo com destinação é baseado nas tarifas estipuladas no Decreto 6908/2012,
conforme observa-se a seguir nas diretrizes do Artigo 58 e Quadro 22.
“Art. 58 As tarifas para destinação final dos volumes previstos neste Decreto,
coletados por particulares devidamente credenciados e destinados para triagem,
nos locais administrados pela administração direta ou indireta, obedecerão os
seguintes critérios:
Quadro 22. Critérios de custeio para destinação de RCC

Volume
Até 4m³
De 5 a 7 m³
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35
65

Valores (R$)
R$ 92,12
R$ 171,08
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De 8 a 10 m³
De 11 a 14 m³
Acima de 14 m³

90
110
110 + 5/m³

R$ 236,88
R$ 289,52
R$ 289,52 + 13,16/m³

(*) O valor da UVRM para 2014, que foi fixado em R$ 2,6320.
Fonte: Decreto 6.908 (2012)
Quadro 23. Empresas responsáveis pelo gerenciamento de RCC em Atibaia

1.A FACIO FERRO & CIA LTDA – ME
2.ANTONIO XAVIER DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – ME
3.BRUNA CH IMÓVEIS E TERRAPLENAGEM LTDA – EPP
4.CORREIA AREIA E PEDRA LTDA – ME
5.DE MARI & BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME
6.ENTULHÃO COMÉRCIO DE AREIAS LTDA – EDSON ZAMANA
7.JULIANA VANESSA MALOSTE SOAVE – ME
8.LUIZ ALVES DE LIMA – AUTÔNOMO
9.M. BARBOSA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAÇAMBAS LTDA – ME
10.TANQUE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
11.TERRAPLANAGEM ESPÓSITO LTDA
12.TERRAPLANAGEM PATRIARCA LTDA
13.WAGNER DE SOUZA SANTOS LOCAÇÃO – ME
14.W.B. DE ALMEIDA FILHO TERRAPLANAGEM – ME

Licença 003/13
Licença 013/12
Licença 006/13
Licença 005/12
Licença 002/13
Licença 003/14
Licença 007/14
Licença 008/13
Licença 004/13
Licença 002/14
Licença 007/13
Licença 001/13
Licença 004/14
Licença 005/13

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Em conjunto tais empresas afirmam que são recepcionadas e transportadas
aproximadamente 1110 caçambas/mês. Em um cenário otimista, considerando a
capacidade volumétrica da caçamba como 4 m3, seriam gerados 4.440 m3/mês de
maneira formal.
Figura 17. Triagem e armazenamento dos resíduos da construção civil

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

Porém, os dados de gerenciamento de RCC em 2014 indica os seguintes quantitativos
destinados de maneira formalizada:
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Quadro 24. Resíduos da construção civil

Entulho Limpo (Classes A e B)
Entulho Sujo (Demais classes)
Gesso
Solo
Madeira
Recicláveis

14.492,60 ton
806,12 ton
90,87 m3
42,35 m3
93,92 m3
12,43 m3

(*) Quantitativos gerados até julho de 2014.

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Até julho de 2014 foram destinados 9087,16 m3 de RCC, o equivalente a 1.298,16
m3/mês. Ou seja, o restante, aproximadamente 3.141,84 m3/mês, está sendo
descartado de maneira inadequada, justificando a existência de pelo menos 19 pontos
de descarte irregular, tal como observa-se no Anexo I – Planta 03/05 Pontos de
Interesse de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
A área disponível para destinação e triagem do RCC localiza-se na Estrada Municipal
Luciano Rocha Peçanha, 1515, no bairro Ressaca.
Figura 18. Áreas de gerenciamento de RCC e resíduos verdes
Área de
gerenciamento
de RCC (1)

Triturador de
galhos (3)

Disposição de
resíduos verdes
(2)

1 – Empresa A. Facio

2 e 3 – Áreas utilizadas pela Prefeitura

Fonte: Google Maps (2014)

Figura 19. Recepção e separação dos resíduos da construção civil

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)
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Os rejeitos provenientes do RCC são levados à central de triagem e transbordo e o que
não é aproveitado é destinado ao aterro sanitário.
Existem também 12 áreas consideradas como potenciais para implantação de
ecopontos, incluída a área demonstrada na Figura 17. Estes pontos estão
demonstrados no Anexo I – Planta 03/05 Pontos de Interesse para o
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, sendo que os pontos mais favoráveis serão
incluídos nas proposições deste PMGIRS.
A área recomendada para ecoponto, devido sua dimensão, declividade pouco
acentuada e acessos facilitados é o ponto no Bairro Alvinópolis, identificado com
numeração especificada na planta supracitada.
Figura 20. Área favorável para implantação de ecoponto

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

3.3.1.4 Resíduos dos Serviços de Saúde
Atualmente são 358 estabelecimentos geradores de RSS no município, com geração
aproximada de 11,6 ton/mês. O serviço de coleta é realizado, atualmente, pela
empresa privada Stericycle, através do contrato 01/2010 e seus respectivos
aditamentos. A lista dos estabelecimentos pode ser observada no Anexo III.
Figura 21. Estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)
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Abaixo observa-se a geração de RSS nos últimos 3 (três) anos:
Quadro 25. Geração de RSS em Atibaia

Tipo de Resíduo
Resíduos de Serviços de Saúde (Grupos A a E)

2012
85,3

(*) Até Agosto de 2014 (em toneladas)

2013
98,73

2014*
92,62

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

A seguir observa-se os detalhes de descrição do serviço, frequência e custo médio
anual para realização da coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços
de saúde:
Quadro 26. Gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde

Descrição do
serviço

100% dos estabelecimentos da saúde, com exceção aos Grandes
Geradores

Frequência

2 a 3x por semana
R$ 399.151

Custo Anual

Figura 22. Coleta de RSS

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

Conforme o Decreto 7.169 de 2013, o serviço é realizado mediante taxa cobrada aos
estabelecimentos, denominada TRSS – Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de
Saúde. Os valores são hierarquizados de acordo com o peso gerado:
Quadro 27. Taxa de resíduos de serviços de saúde

Classificação
EGRS* Especial
EGRS – 1
EGRS – 2
EGRS – 3
EGRS – 4

Geração (kg/dia)
Até 0,25
0,25 – 0,5
0,5 – 1
1– 5
5 – 15

Custo/mensal (2014)
R$ 34,36
R$ 68,72
R$ 137,46
R$ 687,23
R$ 1.954,29

(*) EGRS – Entidade Geradora de Resíduos de Saúde.
(*) Animais mortos – Não é cobrado como taxa mensal, aplica-se o valor de R$ 4,58/Kg, mediante
diretrizes do decreto.
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)
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Figura 23. Pesagem do RSS e emissão do ticket

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

Os resíduos coletados em Atibaia são transportados à Unidade de Tratamento Térmico
no município de Hortolândia-SP, e após a esterilização é destinado ao Aterro de
Paulínia para disposição final.
Figura 24. Unidade de tratamento térmico de RSS

Fonte: Google Maps (2014)

3.3.1.5 Resíduos de Indústrias, Estabelecimentos Comerciais e Prestadores
de serviços
Atualmente o município possui 12.900 empresas em atividade, que em resumo,
possuem a seguinte subdivisão por grupos de atividades econômicas, tal como
mencionado no item 2.1.6:
Quadro 28. Segmentos empresariais de Atibaia

SEGMENTO
Industrial
Comercial
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QUANTIDADE
475 (3,68%)
4843 (37,54%)
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Empresarial / Prestação de Serviços
Outros

6726 (52,14%)
856 (6,64%)

Fonte: Relatório de Contribuintes por Atividades, SAAE ATIBAIA (2014)

Deste total de empresas, no perído de janeiro de 2012 a julho de 2014, foram emitidos
112 CADRI’s – Certificados de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, de
um total de 63 empresas (45 indústrias; 6 comerciantes; 12 prestadores de serviços)
No Anexo IV, são observados os detalhes destes documentos, filtrados por empresa,
tipo de resíduo, quantitativos gerados e destinação.
Quadro 29. Taxa mensal para resíduos não residenciais

Classificação
NR – UGR Especial
NR – UGR – 1
NR – UGR – 2
NR – UGR – 3

Geração (L/dia)
Até 20
20 – 30
30 – 60
60 – 100

Custo/mês (2014)
R$ 26,44
R$ 39,68
R$ 79,36
R$ 132,27

(*) UGR – Unidade Geradora do Resíduo e Classes. Decreto 7.169/2013

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

No período observado (2012 a 2014), na amostra dos CADRIs obtida, obteve-se a
geração de 100.000 toneladas de resíduos formalmente destinados, carga que resulta
em uma média de 4.167 toneladas/mês para um total de 63 empresas.
No que tange aos estabelecimentos comerciais com geração acima de 100
toneladas/dia, será apresentada uma lista identificada como passível de elaboração de
PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ainda neste diagnóstico.
3.3.1.6 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico
São resíduos provenientes de estações de tratamento de água e esgoto, de limpezas
de bueiros, bocas de lobo e sarjetões, dentre outros.
Figura 25. Limpeza de bocas de lobo e desobstrução de guias

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)
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O titular pela responsabilidade no gerenciamento dos resíduos de saneamento
oriundos da ETA é a SAAE, enquanto as responsabilidades pela ETE é atribuída
atualmente à empresa CAB Ambiental.
No quadro a seguir são apresentadas informações referentes aos anos de 2013 e
2014. Atualmente 42 % do esgoto coletado no município é tratado antes de ser lançado
no corpo d’água.
Quadro 30. Resíduos de saneamento básico

Tipo do resíduo
Gradeamento, Areia e Lodo

2014* (ton/mês)
110,78

(*) Média de Janeiro a Setembro de 2014

Fonte: CAB Ambiental (2014)

Figura 26. Lodo gerado na estação de tratamento de esgotos

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

A empresa contratada para a execução dos serviços é a CAB Ambiental, a partir da
Parceria Público-Privada n. 4044 de 2011. Os serviços contemplam a lista de
equipamentos abaixo identificados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 caminhão combinado (hidrojato e limpa fossa);
01 caminhão limpa fossa;
01 retroescavadeira;
03 veículos utilitários leves;
01 veículo passeio;
03 serras cliper;
03 bombas de sucção;
03 conjuntos geradores;
03 de compactadores de solo.

Conforme dados da SAAE, a rede coletora de esgotos municipal possui 297,95 km e
contempla 11 estações elevatórias, sendo 8 em operação.
As estações de tratamento de esgotos denominadas ETE Estoril, ETE Cerejeiras e
ETE Jardim das Palmeiras atendem 40% da população, sendo 75% da área atendida
com rede coletora. O custo médio anual com a execução dos serviços de esgotamento
sanitário é de R$ 3.970.732,93.
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3.3.1.7 Resíduos Agrossilvopastoris
Não há um inventário que contemple o quantitativo de resíduos gerados nas atividades
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas
atividades, exceto os resíduos de embalagens de agrotóxicos, mencionados na
descrição dos resíduos de passíveis de implantação de sistemas logística reversa.
3.3.1.8 Resíduos dos Serviços de Transportes
Basicamente trata-se dos resíduos gerados na Estação Rodoviária do município, os
quais estão considerados na coleta domiciliar.
3.3.1.9 Resíduos de Mineração
No município de Atibaia existem quatro empresas do ramo, sendo a Pedreira e
Pavimentadora Atibaia a de maior expressão, e as demais de beneficiamento e
comercialização dos produtos.
Figura 27. Atividade mineradora em Atibaia

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

A geração de resíduos nesta atividade se dá em grande parte na manutenção dos
equipamentos de extração de minérios, tais como: filtros, embalagens, panos, entre
outros. Não há um quantitativo anual preciso destes resíduos, mas por se tratar de
resíduo perigoso, toda carga destinada deve ser aprovada através de emissão de
CADRI – Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental. Em 2011,
a geração destes resíduos na Pedreira Atibaia foi de 9 toneladas, conforme Cadri
60000902.
O quadro a seguir demonstra o quantitativo acumulado gerado até julho de 2014, dos
resíduos sólidos observados coletado no município, em toneladas por ano, a partir de
2012:
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Quadro 31. Resumo dos resíduos gerados no município de Atibaia

N.
1
2
3
4
5
6
7

Tipo de Resíduo
Resíduos Domiciliares (Coleta)
Resíduos Recicláveis (Coleta seletiva)
Resíduos volumosos (“Cata treco”)
Massa verde (Capina, roçada e galhos)
Resíduos dos Serviços de Saúde
Resíduos da Construção Civil
Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico
Total Gerado de Janeiro a Agosto de 2014 (ton)

2014* (ton)
26.196,82
349,30
272,37
697,88
92,62
15.298,70
886,24
43.793,93

(*) Foram considerados dados até o mês de Agosto de 2014. Unidade (toneladas/ano)
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Sob conhecimento da geração de RSU total, que é a somatória dos resíduos
domiciliares e de limpeza urbana (linhas 1 a 4 do Quadro 31), obtém-se a geração per
capita tendo como período de estudo, janeiro a agosto de 2014. A partir dos dados de
geração de todos resíduos, foi calculada também a geração per capita geral, em
kg/habitante.dia:
Quadro 32. Geração per capita de resíduos

0,857
1,365

Geração per capita RSU (Kg/hab.dia)*
Geração per capita Geral (Kg/hab.dia)*

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Adotando-se a população atual de Atibaia estimada em 132.017 habitantes (SEADE,
2014) tem-se que a geração per capita de RSU é de 0,857 Kg/hab.dia.
O último Panorama divulgado pela ABRELPE traz que o índice médio para os
municípios da região sudeste é de 0,838 Kg/hab.dia, ou seja, Atibaia apresenta valor
muito próximo da média.
No Anexo V observa-se um fluxo atual de resíduos no município.
3.3.1.10 Resíduos Especiais (Logística Reversa)
A Lei 12.305 trata no art. 33 sobre os empreendimentos que são obrigados a estruturar
e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso
pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de
manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de:
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Quadro 33. Regimentos para os resíduos da logística reversa

DESCRIÇÃO

LEGISLAÇÃO PERTINENTE E/OU OBSERVAÇÕES

- Lei n° 7.802/1989 Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
Agrotóxicos, seus resíduos e produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
embalagens
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências;
- Decreto n° 4.074/2002: Regulamenta a lei dos agrotóxicos;
- Instruções Normativas Conjuntas.

Pilhas e baterias

Pneus

Óleos lubrificantes, seus
resíduos e embalagens

1

- Resolução CONAMA n° 401/2008: estabelece os limites máximos
de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias
comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o
seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras
providências;
- Instrução Normativa Ibama n° 8/2012: Institui, para fabricantes
nacionais e importadores, os procedimentos relativos ao controle do
recebimento e da destinação final de pilhas e baterias ou de produtos
que as incorporem.

- Resolução CONAMA n° 416/2009: dispõe sobre a prevenção à
degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua
destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências;
- Instrução Normativa IBAMA n° 1/2010 - Institui, no âmbito do
IBAMA, os procedimentos necessários ao cumprimento da
Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009, pelos
fabricantes e importadores de pneus novos, sobre coleta e
destinação final de pneus inservíveis.

- Resolução CONAMA nº 362/2005: dispõe sobre o recolhimento,
coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado;
- Acordo Setorial de 19 de dezembro de 20121.

Disponível em: http://sinir.gov.br/web/guest/acordos-setoriais
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Lâmpadas fluorescentes, de
vapor de sódio e mercúrio e
Deliberação CORI MMA n.º 04/2012: aprova viabilidade técnica.
de luz mista
PORTARIA n.º 327, de 5 de Setembro de 2014: proposta de acordo
setorial encontra-se em fase de consulta pública.
Em 27/11/14 foi assinado, em Brasília, acordo setorial que
estabelece a logística reversa desses produtos.

Produtos eletroeletrônicos
e seus componentes
Deliberação CORI MMA nº 07/2012: aprova viabilidade técnica.
Lei 13.576/2009: Institui normas e procedimentos para a reciclagem,
gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico

Embalagens em geral

Proposta de Acordo Setorial (Apresentada em julho de 2014, em fase
de consulta pública). Publicação no Diário Oficial da União:
PORTARIA no - 326, de 5 de Setembro de 2014;
Deliberação CORI MMA nº 09/2014: Estabelece a meta quantitativa
do sistema de logística reversa de embalagens em geral de que trata
item 5.7 o edital de chamamento 02/2012.
Deliberação CORI MMA nº 10/2014: Estabelece medidas para a
simplificação dos procedimentos de manuseio, armazenamento
seguro e transporte primário de produtos e embalagens descartados
em locais de entrega integrantes de sistemas de logística reversa
instituídos nos termos da Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010.

Descartes de medicamentos Deliberação MMA nº 08/2013: aprova viabilidade técnica; Resolução
CONAMA 358/2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição final
dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências;
Fonte: SINIR – SISTEMA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (2014)

3.3.1.10.1 Pneus
A resolução Conama nº 416, de 30 de Setembro de 2009 dispõe preventivamente à
degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente
adequada. No caso de Atibaia, a SAAE disponibiliza uma área para armazenamento
temporário de pneus inservíveis, anexa à Central de Triagem de Recicláveis.
A atividade conta com a etapa de cadastro e fiscalização dos geradores de pneus
inservíveis, realizada pela SAAE, sendo que a coleta e transporte dos pneus é
realizada pela empresa Reciclanip e a destinação final direcionada a empresa
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Policarpo, que é licenciada para as atividades de seleção, limpeza e trituração de
pneus inservíveis.
Figura 28. Depósito de pneus inservíveis

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

O processo de gerenciamento dos pneus inservíveis configura-se da seguinte forma:
Figura 29. Gerenciamento de resíduos de pneus inservíveis

Reciclanip
• Cessão de Área para
Armazenamento

• Coleta, Transporte e
Destinação dos pneus
inservíveis

SAAE

• Triagem, seleção e
trituração de pneus
inservíveis

Policarpo

Fonte: SAAE (2014)

Os dados quantitativos compilados a partir dos comprovantes de transporte dos pneus
são observados a seguir:
Quadro 34. Geração de resíduos de pneus inservíveis

Descrição
Pneus
inservíveis
destinados

2012

2013

2014*

5.289

8.019

5.555

(*) Até setembro de 2014.
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)
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3.3.1.10.2 Agrotóxicos
O cadastro e fiscalização dos geradores de embalagens de agrotóxicos é realizado
pelo Departamento de Agropecuária e Abastecimento. As embalagens são
armazenadas em Galpão da Associação dos Recicladores de Agrotóxicos e enviado
para destinação final (ADIAESP)
Figura 30. Posto de recebimento de embalagens de agrotóxicos em Atibaia

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

Quadro 35. Descrição do serviço de recebimento de embalagens de agrotóxicos

Descrição
URE – Unidade de
Recebimento de
Embalagens Vazias
de Agrotóxicos

Dias da
semana

Horário

Abrangência

Segunda e
Sexta-Feira

07:30 às 11:30 e
13:00 às 16:00

100% da
área rural
Fonte: Adiaesp (2014)

Conforme a coordenaria executiva da Adiaesp informou, o posto de recebimento
mencionado atende os municípios de Vargem, Pedra Bela, Pinhalzinho, Bragança
Paulista, Jarinu, Mairiporã e Atibaia.
Os comprovantes de recebimento das embalagens ainda são emitidos manualmente, o
que impede o controle quantitativo dos resíduos. Está previsto para março de 2015 a
implantação de um sistema que emitirá os comprovantes de forma eletrônica.
A destinação final dos resíduos é a Central de Embalagens Vazias de Piedade-SP,
onde há o processo de separação das embalagens por material, cor e tipo,
respectivamente sendo prensadas e enfardadas.
As embalagens que passam pelo processo de tríplice lavagem ou por pressão seguem
para as recicladoras onde são comercializadas. As embalagens que não recebem
lavagem são destinadas às incineradoras.
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3.3.1.10.3 Lâmpadas fluorescentes
A Deliberação CORI MMA nº 4, de 12 de Abril de 2012 dispõe sobre a viabilidade
técnica e econômica da implantação de sistema de logística reversa de lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista.
O Comitê orientador para a implementação de sistemas de logística reversa – CORI,
em conformidade com seu regimento interno aprovado pela Ministra de Estado do Meio
Ambiente e publicado no DOU de 11 de abril de 2011 resolveu:
Aprovar a viabilidade técnica e econômica da implantação do sistema de logística
reversa de Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e que
esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, ou seja, será necessário
que o Grupo de Trabalho Temático se reúna para definição das diretrizes técnicas da
logística.
Aprovada a viabilidade técnica, atualmente encontra-se desde o mês de setembro de
2014 em consulta pública a proposta de acordo setorial para logística reversa deste
resíduo.
No município de Atibaia existem 3 leis que regem o tema: as leis nº 3964 e 6440 de
2011 e a mais recente, a Lei nº 4205 de 2013. Em resumo, estas leis fixam normas
para o descarte de lâmpadas aos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, tais como a fixação de placas informativas e locais de armazenamento
temporário adequado. Aos munícipes, fixa-se a proibição do descarte de lâmpadas
junto aos resíduos domiciliares. Em novembro de 2014 foi assinado o acordo setorial que
estabelece a logística reversa das lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio, mercúrio e de luz
mista.

Figura 31. Lâmpadas fluorescentes

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

3.3.1.10.4 Eletroeletrônicos
Como meta de curto prazo (até 2015) para este tipo de resíduo, estabeleceu-se a
seguinte diretriz:
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Implantação da coleta de resíduo eletroeletrônico, o qual deverá ser realizado de forma
individual (sem misturar com a coleta seletiva), estocando os materiais nos barracões
de reciclagem onde permanecerão até a definição do destino final mais adequado;

Salienta-se que não é responsabilidade do município tal iniciativa. Conforme ratifica a
Lei 13.576/2009 (Artigo 5º), é de responsabilidade das empresas que fabricam,
importam ou comercializam produtos tecnológicos eletroeletrônicos manter pontos de
coleta para receberem os resíduos advindos destes produtos, a serem descartados
adequadamente pelos consumidores.
A destinação final do resíduo tecnológico, ambientalmente adequada, dar-se-á
mediante: - processos de reciclagem e aproveitamento do produto ou componentes
para a finalidade original ou diversa; - práticas de reutilização total ou parcial de
produtos e componentes tecnológicos; e - neutralização e disposição final apropriada
dos componentes tecnológicos equiparados a resíduos químicos.
No município de Atibaia os resíduos eletroeletrônicos são coletados juntos aos
resíduos da coleta seletiva, e há armazenamento temporário até que as parcelas
reaproveitáveis sejam comercializadas pela Cooperativa São José. Não há um
quantitativo preciso deste tipo de resíduo e ainda não há nenhum convênio para coleta
e destinação de 100% destes materiais.
Figura 32. Resíduos eletroeletrônicos

Fonte: Reúsa Conservação Ambiental (2014)

3.3.1.10.5 Pilhas e Baterias
Para inserir as pilhas e baterias no contexto da logística reversa, é necessário discorrer
sobre a Resolução CONAMA nº 401, de 05 de Novembro de 2008, que estabelece os
critérios e padrões para o seu gerenciamento ambiental adequado.
Para controle e fiscalização da poluição que as pilhas e baterias possam causar é
necessário que todos os fabricantes nacionais e os importadores estejam inscritos no
CTF e apresentem laudo físico-químico de composição, emitido por laboratório
acreditado junto ao INMETRO.
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Além dos laudos, é imprescindível apresentar ao órgão ambiental competente o plano
de gerenciamento destes resíduos, contemplando a destinação ambientalmente
adequada.
Para que a destinação adequada ocorra os estabelecimentos que comercializam os
produtos, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes deverão
receber dos usuários as pilhas e baterias usadas, sendo facultativa a recepção de
outras marcas.
Para que ratifique a necessidade da destinação adequada para o consumidor final, os
fabricantes deverão utilizar nas embalagens e materiais publicitários a simbologia
indicativa da destinação adequada, as advertências sobre os riscos à saúde humana.
Deverão informar aos consumidores como proceder quanto à remoção das pilhas e
baterias após sua utilização, possibilitando sua destinação separadamente dos
aparelhos.
Os fabricantes serão incentivados, em parceria com o poder público e sociedade civil, a
promover campanhas de educação ambiental, bem como pela veiculação de
informações sobre a responsabilidade pós-consumo e por incentivos à participação do
consumidor. Cabe aos fabricantes a capacitação dos recursos humanos envolvidos na
cadeia desta atividade, inclusive aos catadores de resíduos, sobre processo de
logística reversa.
Os estabelecimentos de venda de pilhas e baterias devem obrigatoriamente conter
pontos de recolhimento.
Conforme diretrizes supracitadas, fica proibida as formas inadequadas de disposição
ou destinação final destes resíduos.
No município de Atibaia existem 2 leis que regem o tema e convergem às diretrizes
supracitadas: as leis nº 3.496 de 2005 e a mais recente, a Lei nº 3670 de 2008. Em
resumo, estas leis fixam normas para o descarte de pilhas e baterias aos
estabelecimentos comerciais.
3.3.1.10.6 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens
A logística reversa para óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens compartilha as
responsabilidades entre os produtores ou importadores, revendedores, geradores,
coletores, rerrefinadores e outros recicladores através da resolução CONAMA nº 362
de 2005.
Os Produtores ou importadores são obrigados a coletar todo óleo disponível ou garantir
o custeio de toda a coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado efetivamente
realizada, na proporção do óleo que colocarem no mercado conforme metas
progressivas intermediárias e finais conforme quadro a seguir:
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O IBAMA fica responsável pela realização do controle dessas metas, assim como o
MMA é responsável pelo monitoramento desta resolução.
São ainda responsabilidade dos fabricantes ou importadores garantir mensalmente a
coleta do óleo lubrificante ou contaminado e dar destinação final.
Os revendedores têm por obrigação receber o resíduo, dispor das instalações
adequadas devidamente licenciadas para substituição e recolhimento dos óleos,
evitarem a mistura do resíduo com outros produtos para viabilizar a reciclagem,
divulgar em local visível ao consumidor a destinação disciplinada nesta resolução.
Os geradores precisam recolher os resíduos de forma segura, em lugar acessível para
coleta, em recipientes adequados e resistentes a vazamento, evitar a mistura com
outros produtos para não inviabilizar a reciclagem, fornecer informações ao coletor
sobre possíveis contaminantes. No caso de pessoa física destinar o resíduo de acordo
com as orientações do fabricante ou importador, já a pessoa jurídica deve seguir a
destinação final autorizada pelo órgão ambiental.
Os coletores têm por obrigação firmar contrato de coleta com os produtores ou
importadores com a interveniência de rerrefinadores, ou responsáveis pela destinação
ambientalmente adequada para entregar os resíduos. Esses contratos precisam ser
apresentados, quando solicitados, ao órgão ambiental.
Necessitam garantir que as atividades de armazenamento, manuseio, transporte e
transbordo, respeitando a legislação relativa ao transporte de produtos perigosos,
sejam efetuadas em condições adequadas de segurança e por pessoal devidamente
treinado, atendendo à legislação pertinente e aos requisitos do licenciamento
ambiental. Também é necessário evitar a mistura com outros produtos para conservar
a finalidade da reciclagem.
São obrigações dos rerrefinadores receber o resíduo exclusivamente do coletor, manter
os dados atualizados para fiscalização e prestar informações mensais, até o décimo
quinto dia do mês subsequente a cada trimestre civil, quando solicitadas, ao IBAMA,
sendo essas informações mensais imprescindíveis para os demais recicladores.
Atualmente em Atibaia, os estabelecimentos geradores de óleos lubrificantes enviam
seus resíduos para a empresa Proluminas, que possui licença de operação para
armazenar 4.000 m3/ano de óleos, que são destinados ao rerrefino.
3.3.1.10.7 Embalagens em geral
Para compor as diretrizes da logística reversa para embalagens em geral,
recentemente foram editados instrumentos normativos do CORI conforme citado no
item 5.2.2 (Lâmpadas Fluorescentes). Neste caso, foi publicada a Deliberação nº
05/2012 que aprova a viabilidade técnica e econômica da implantação do sistema de
logística reversa de embalagens em geral.
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De acordo com essas deliberações, os estudos de viabilidade técnica e econômica,
previstos na PNRS como requisito para definição dos produtos e embalagens sujeitos a
sistemas de logística reversa deverão considerar a presença e a qualidade no trato
para diagnosticar a situação dos resíduos pós-consumo na cadeia, situação da
infraestrutura e dimensionamento desse sistema, além da avaliação dos custos e dos
benefícios.
Cabe salientar que o CEMPRE (Compromisso Empresarial para a Reciclagem), em
reunião com 26 associações representativas de 80% das empresas que produzem,
envazam e comercializam artigos com embalagens, apresentou em 2013 para o
Ministério do Meio Ambiente um modelo único de logística reversa para o acordo
setorial previsto pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
As propostas de acordos setoriais supracitadas foram aprovadas em 01/07/2014 pelo
Comitê Orientador para a Implantação da Logística Reversa (CORI), e estão na fase de
consultas públicas.
3.3.1.10.8 Medicamentos
A resolução 358 de Abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final
dos resíduos dos serviços de saúde, é uma das diretrizes para logística reversa de
medicamentos.
Cabe aos geradores destes resíduos e ao responsável legal o gerenciamento dos
resíduos desde a geração até a disposição final, sendo necessária a elaboração de um
plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, de acordo com a legislação
vigente e normas da vigilância sanitária.
O Plano deverá ser elaborado por profissional de nível superior com apresentação de
ART quando couber.
A execução da segregação destes resíduos é obrigatória e deve ser feita na fonte e no
momento da geração. Quanto ao acondicionamento dos resíduos deverão atender às
exigências legais referentes ao meio ambiente, saúde e limpeza urbana e às normas
da ABNT. O transporte destes resíduos também deverá atender às normas da ABNT.
As estações para transferência, assim como os sistemas de tratamento e disposição
final devem estar licenciadas pelo órgão ambiental e submetidos a monitoramento.
Para que os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde possam descartar os
efluentes destes resíduos em rede pública de esgoto ou corpos receptores precisam
atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais e gestores de recursos
hídricos e saneamento.
Os resíduos do grupo A5, que correspondem aos medicamentos, devem ser
submetidos a tratamento específico orientado pela ANVISA. Os medicamentos estão
contidos no grupo B, que pertence ao grupo A5, onde é exigido para os resíduos com
periculosidade, quando não forem submetidos a processo de reutilização, recuperação
ou reciclagem, o tratamento e disposição final específicos. Com relação aos sem
características de periculosidade não necessitam de tratamento prévio.
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3.3.1.10.9 Outros resíduos especiais
Apesar de não figurar na lista dos resíduos da logística reversa, o óleo vegetal (óleo de
cozinha) utilizado na fritura de alimentos, que se descartado nas tubulações gera um
impacto nas redes de esgotos, dificultando o tratamento nas ETE's e entupimento das
redes coletoras, vem sendo tratados de maneira especial no município de Atibaia.
Conforme as diretrizes da Lei 3.692 de 2008, foi instituído o Programa Municipal de
Recolhimento deste resíduo a partir de pontos de recebimento existentes no município.
3.3.1.11 Carências e deficiências
A seguir observa-se a compilação de carências e deficiências observadas no sistema
atual de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana:
Quadro 36. Carências e deficiências observadas

Carências
1 – Cobertura da coleta de resíduos sólidos
domiciliares nos 15% restantes do território
municipal;
2 – Cobertura da coleta de resíduos sólidos
recicláveis nos 47% restantes do território
municipal;
3 – Infraestrutura e Equipe da Central da
Triagem insuficiente para atingimento das
metas para reciclagem;
4 – Número de Ecopontos em operação
insuficiente para geração atual de RCC;
5
–
Mapeamento,
quantificação
e
cadastramento dos catadores informais de
material reciclável;
6 – Incremento de instalação de contêineres;
7 - Política Municipal de Limpeza Urbana e
Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
8 – Existência de Usina de Reciclagem de RCC
no município;
9 – Inventário dos Resíduos Agrossilvopastoris
gerados nas atividades agropecuárias e de
silviculturas, incluídas as embalagens de
agrotóxicos;
10 – Inventário dos Resíduos de Mineração;
11 – Inventário dos Resíduos Industriais;
12 – Eliminação das áreas irregulares de
disposição de RCC (botas-foras) existentes no
município;

Deficiências
1 – Equipe alocada no serviço da coleta de
resíduos sólidos domiciliares é menor do que a
necessária;
2 – Pesagem e controle da quantidade de rejeitos
da cooperativa não é realizada;
3 – Tratamento de resíduos orgânicos mais
adequado do que disposição final em aterro
sanitário;
4 – Programa de coleta domiciliar não abrange
100% do território municipal;
5 – Programa de coleta seletiva não abrange 100%
do território municipal;
6 – Instalações físicas da Cooperativa São José
estão em condições inadequadas;
7 – As instalações da Cooperativa não permitem
um aumento de produção;
8 – Porcentagem de rejeitos na triagem é muito
alta devido ao baixo desempenho;
9 – Índice de reciclagem no município longe da
meta da PNRS e da PERS;
10 – Falta de sistematização dos custos específicos
com a gestão dos resíduos no Plano Plurianual;
11 – Falta de conscientização da população quanto
à utilização das caçambas para disposição apenas
de RCC;
12 – Planos Individuais, Conjuntos ou Coletivos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
13 – Sistemas de Logística Reversa adequados para
os oito resíduos descritos;
Reúsa Conservação Ambiental (2014)
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3.3.2 Identificação dos geradores responsáveis pela elaboração dos planos
de gerenciamento de resíduos sólidos
A lei 12.305 trata no art. 20 sobre os empreendimentos que estão sujeitos a elaboração
de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. De acordo com o artigo, devem
confeccionar tal trabalho:
• Os geradores de:
a) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, excetuando os
resíduos domiciliares e os de limpeza urbana (varrição, limpeza de logradouros
e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana);
b) Resíduos industriais;
c) Resíduos de serviços de saúde; e
d) Resíduos de mineração.
• Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) Gerem resíduos perigosos; e
b) Gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos
domiciliares pelo poder público municipal. (OBS: O poder público municipal pode
utilizar como linha de corte o volume de 120 L/dia de geração de resíduos com
características de domiciliares para que a coleta seja executada pelo município.
Acima deste valor, o gerador é o responsável pela coleta e destinação
ambientalmente adequada do resíduo).
• As empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; (A resolução CONAMA n° 307, de 05 de
julho de 2002 estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil).
• Os responsáveis pelos terminais e outras instalações (portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira) e, nos termos do
regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber,
do SNVS, as empresas de transporte; (A resolução CONAMA n° 05 de 05 de
agosto de 1993 define procedimentos mínimos para o gerenciamento de serviços
de saúde, portos e aeroportos, bem como a necessidade de estender tais
exigências aos terminais ferroviários e rodoviários, com vistas a preservar a saúde
pública e a qualidade do meio ambiente).
• Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão
competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. (O decreto n° 4.074 de 04 de
janeiro de 2002 Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens,
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o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins, e dá outras providências).
No município de Atibaia já existiu a iniciativa de se elaborar um plano simplificado de
gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, porém este plano deverá abranger
todos estabelecimentos, incluindo os quantitativos e tipos de resíduos gerados, além de
outras diretrizes que serão orientadas nas proposições deste PMGIRS.
Na filtragem de empresas realizada, denota-se que todas indústrias deverão elaborar
seus PGRS, de modo conjunto, coletivo ou individual, conforme suas atividades. Estas
distinções serão também pormenorizadas nas proposições deste plano.
Além de todos segmentos indicados no Artigo 20, a SAAE mantém em seu sistema de
informações uma lista atualizada contendo 78 grandes geradores, os quais também
terão obrigatoriedade na apresentação de seus PGRS:
Quadro 37. Grandes geradores de resíduos sólidos em Atibaia
Sucata do
Gruta da
A Empadinha
Eldorado Hotel
Baiano
Pamonha
Cristal
Putsmeister
Seo Dito
Posto 22

Rio Manso

Poly Mark

Gran Sapore
Estância Lynce
Hotel

Colégio Objetivo

Schoenstatt

Mercotubo

Compostela

Hotel Tauá

Nagumo

Kart

Homeplay
Industrial

Condomínio
Empresarial Nova
Atibaia

FIAT

Mercado Country

Instituto São
Camilo
Atibaia
Campo

Apiário Santo
Antônio

CBV Vedações

Restaurante Paiol

Grill Sul

Canil Imperial

Park Hotel

Hípica Atibaia

Frango Assado

FAAT

Casa de Carnes
Estrela

Hotel Bourbon

Convém

Premium Mix

Peixe Frito

Albert Sabin

Mac Donalds

Prodipani Brasil

Bar Santana

Rei da Linguiça

Spel Embalagens

Hidrautec

Posto Gigio

Cones Sul

Viação Atibaia

Red Jack

Cab Atibaia

EIPG

Frigorífico
Soberaves

Haru Natsu
Kispeto
Recanto das
Pedras
Mercado
Municipal
CLP
Ruf
Apexfil

Atibaia
Residence Hotel
Centro
Empresarial
Atibaia
BIG

Luciane Produtos
Kestra Universal
para Vedação
Picanha na
Grammer
Tábua
Restaurante
Recanto das
Mater Dei
Pedras
Supermercado
Tégula
Saito
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Papagallo

Panificadora
Alvinópolis
Hospital Novo
Atibaia
Pita Bread

Sanko Grande
Gran Rocca
Hotel
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)
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3.3.3 Infraestrutura disponibilizada para o manejo de resíduos sólidos
Nos quadros a seguir, observa-se o resumo da estrutura disponibilizada pelas empresas
contratadas para realização dos principais serviços, bem como o custo médio anual e os
recursos humanos alocados.
Quadro 38. Informações das empresas prestadoras de serviços

Empresa

AMBITEC

CAB

LEVANTAMENTO OPERACIONAL e MAQUINÁRIOS
Nº de
Colaboradores
Maquinários
6 Caminhões Compactadores
1 Caminhão Carroceria
2 Caminhões Carreta
58
2 Veículos Utilitários Leves
1 Motocicleta
1 Pá Carregadeira
1 Caminhão Combinado (Hidrojato e Limpa
Fossa)
1 Caminhão Limpa Fossa
1 Retro Escavadeira
3 Veículos Utilitários Leves
26
1 Veículo passeio
3 Serras Cliper
3 Bombas de Sucção
3 Conjuntos Geradores
3 Compactadores de Solo

Custo Anual

R$ 8.685.383,39

R$ 3.970.732,93

120

Caminhões Basculantes
Caminhões Munck
Caminhões Pipa
Caminhão Limpa Fossa e Hidrojato
Caminhões Carroceria
Retro Escavadeiras
Ferramentas para varrição, podas e capina
Entre outras.

R$ 7.096.720,97

SAAE

23

2 Retro Escavadeiras
1 Caminhão Baú
1 Veículo Multiuso
1 Veículo Utilitário Leve
6 Motocicletas

R$ 1.004.519,68

STERICYCLE

5

INFRA

1 Caminhão Baú
1 Balança de Precisão

R$ 399.151,44
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)
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Nas etapas de gerenciamento dos resíduos, todo prestador de serviço deve possuir ao
menos um local ambientalmente adequado para destinação de seus resíduos, logo
respectivamente as etapas ficam encadeadas de tal forma:





Ambitec (Coleta RSD + Coleta Seletiva) > Central de Triagem e Transbordo >
Aterro CDR Pedreira;
Cab Ambiental (Resíduos de Saneamento Básico – ETE’s) > Aterro Jundiaí Tera
Ambiental;
Estabelecimentos de Saúde (Resíduos de Saúde) > Stericycle Unidade
Hortolândia;
Geração de Pneus Inservíveis > Coleta Reciclanip > Destinação Policarpo & Cia;

Assim sendo, segue a descrição das licenças ambientais das empresas de destinação,
tratamento e/ou disposição final de resíduos identificadas, e respectivamente, suas
infraestruturas e recursos disponíveis para prestação dos serviços:
Quadro 39. Licenças ambientais das empresas de destinação de resíduos sólidos

Empresa responsável

Documento

Validade

Atividade

06/05/2019

Compostagem e
Fabricação de
Fertilizantes Orgânicos
Compostos (FCO) e
Agrominerais (FA)

Tera Ambiental Ltda.

Licença de Operação
(LO) 36007504

CDR Pedreira - Centro
de Disposição de
Resíduos Sólidos Ltda.

Licença de Operação
Parcial (LOP)
29006075

01/02/2018

Aterro sanitário de
codisposição de resíduos
domiciliares e industriais
de classe IIA e IIB

Companhia de
Saneamento Ambiental
de Atibaia - SAAE Transbordo

Licença de Operação
(LO) 60003481

09/05/2019

Triagem e Transbordo de
resíduos domiciliares

Stericycle Gestão
Ambiental Ltda

Licença de Operação
(LO) 34004606

27/10/2015

Sistema de tratamento de
resíduos de serviço de
saúde - exceto incineração

Policarpo & Cia Ltda.

Licença de Operação
(LO) 60003488

09/03/2016

Borracha de pneus
usados, seleção,
trituração, limpeza e
triagem
Fonte: CETESB (2014)
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Quadro 40. Infraestrutura e recursos humanos

Capacidade de
Recebimento

Recursos
Humanos

Empresa responsável

Equipamentos

Tera Ambiental Ltda.

1 Estufa Agrícola para
Compostagem e Estoque
(30.670,00 m2)

2 Funcionários para
FCO - 20.000 ton/ano
Administração e
e FA - 12.000
6 Funcionários para
ton/ano
Produção

Anexo à esta licença

2.676 t/dia de
8 Funcionários para
resíduos
Administração e
domiciliares/industriais
32 Funcionários
e 3.206 t/dia de
para Produção
resíduos indivisíveis.

CDR Pedreira - Centro
de Disposição de
Resíduos Sólidos Ltda.

Companhia de
Saneamento Ambiental 1 Unidade de Transbordo e
27.600 t/ano de
de Atibaia - SAAE Triagem
resíduos domiciliares
Transbordo
1 Microondas; 1 Caldeira
Industrial; 1 Unidade
2.400 t/ano de
Stericycle Gestão
hidráulica; 2/3
resíduos de serviços
Ambiental Ltda
Motorredutores; 1
de saúde
Triturador de Resíduo; 6
geradores de microondas
Policarpo & Cia Ltda.

5 Esteiras transportadoras;
3 Picadoras de Pneus;
2 Esteiras eletroimã

-

6 Funcionários para
Administração e
125 Funcionários
para Produção
6 Funcionários para
Administração e
12 Funcionários
para Produção

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Para a prestação dos serviços, espera-se o atendimento do termo de referência e plano
de trabalho dispostos junto às cláusulas contratuais, porém orienta-se uma estrutura
mínima de procedimentos operacionais e especificações, demonstradas a seguir.
3.3.3.1 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
A coleta de resíduos sólidos urbanos compreende o recolhimento dos resíduos
oriundos de: varrição; feiras livres; restos de limpezas e de podas de jardins; restos de
móveis, de colchões, de utensílios, de mudanças e outros similares em pedaços;
resíduos sólidos originários de residências, prédios de apartamentos, de escritórios,
estabelecimentos públicos e institucionais de prestação de serviços, de
estabelecimentos comerciais e industriais não perigosos, desde que acondicionados
em recipientes adequados e classificados segundo a ABNT como sendo Classe IIA.
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Disposição
Final

Norma
Observável
(ABNT)

Equipe mínima
por caminhão

Capacidade
Volumétrica
dos contêineres
(m3)

Número mínimo
de contêineres

Potência
Mínima e PBT

Capacidade
Volumétrica do
Caminhão
ColetorCompactador
(m3)

Quadro 41. Especificações mínimas para manejo de RSU

≥ 15

170cv
500
2-3,5
4*
NBR 13.463/1995 Aterro Sanitário
(16t)
Licenciado
*01 (um) motorista e 03 (três) coletores, quando utilizado 01 (um) caminhão coletor compactador de pelo
menos 15 m³ de capacidade.
Fonte: ABNT (1995)

A equipe deverá apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizada e portando EPI’s
(Equipamento de Proteção Individual) necessários ao desempenho de suas funções
com segurança, sendo os uniformes dotados de faixas refletivas conforme preconiza a
norma ABNT NBR 15292.
A contratada deverá manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de
funcionamento, com os dispositivos de segurança e proteção exigidos na legislação
(inclusive os veículos reservas), efetuar a lavagem diária da caixa compactadora com
solução detergente e desodorizante e conservar a pintura em perfeito estado.
Os veículos coletores deverão trazer placas regulamentares, sinalizações de
segurança, identificação da contratada e telefone para contato, sugestões e
reclamações em estrita observância ao padrão visual a ser fornecido pela contratante,
além de transportar ferramentas adequadas ao auxílio do serviço, sendo estas
compostas de pás e vassouras.
Os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos deverão ser executados de
segunda-feira a sábado, inclusive feriados, em todo o município. No decorrer do
contrato esse planejamento poderá ser otimizado para melhor atender a eficiência e
eficácia da operação.
Nas áreas rurais e de difícil acesso orienta-se que a coleta seja realizada ao menos
duas vezes por semana, cuja definição dos dias será ajustada com a população
residente em cada comunidade.
3.3.3.2 Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS)
A coleta dos resíduos de serviços de saúde (RSS) deve ser diferenciada e
normatizada, sendo realizada por equipe treinada especificamente para suas
características, utilizando-se de técnicas que garantam a preservação da integridade
física do corpo de colaboradores, da população e do meio ambiente.
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NBR 12808;
NBR 12809;
NBR 9190;
RDC ANVISA 306

Trituração
seguida de
Esterilização em
Microondas;
Autoclavagem

Disposição Final

NBR
7.500;
NBR
14.652

Tratamento
Sugerido

8t

Acondicionamento
de Resíduos

Peso Bruto Total

≤3

Adaptação do
Veículo

Capacidade
Volumétrica do
Caminhão (m3)

Quadro 42. Especificações mínimas para manejo de RSS

Aterro
Sanitário/Es
pecífico
Licenciado
Fonte: ANVISA (2001)

Ao final de cada turno de trabalho, os veículos coletores deverão se submeter a uma
limpeza e desinfecção simultânea. A equipe deve obrigatoriamente ser formada por no
mínimo 01 (um) motorista e 01 (um) coletor por veículo. Deverá ser levada em conta
pela contratada a necessária previsão de reserva técnica para coletor e motorista.
3.3.3.3 Resíduos da Construção Civil
Por causa de seu elevado peso específico, o RCC é comumente acondicionado em
contêineres metálicos estacionários (caçambas) de 4 a 6,5m3, similares aos utilizados
no acondicionamento do lixo público, ou ainda contêineres de 2,0 x 1,5 x 2,5 m para
canteiros de obras.
A Lei 3.862 de 2010 complementa a Lei 3.696 de 2008 em seu Artigo 14, estipulando
regras específicas às caçambas no município de Atibaia, o que tornou-se um
procedimento a ser seguido desde 2010:
Art. 14-A- As caçambas estacionárias para a coleta de entulhos terras e
sobras de materiais de construção situadas em logradouros públicos do
Município de Atibaia, deverão conter bordas superiores, faixa zebrada em
preto com 30 cm (trinta centímetros) de altura em todos os lados, sendo as
listras com 10 cm (dez centímetros).
§ 1º As caçambas deverão apresentar, sinalização por pintura retrorreflexiva
de modo a permitir sua rápida visualização diurna e noturna a pelo menos 50
(cinquenta) metros de distância.
§ 2º Para preservação da segurança, as caçambas deverão permanecer em
bom estado de conservação e conter identificação e telefone da empresa.

O prestador de serviço de coleta e transporte de RCC deve contar com caminhões
compatíveis com as demandas municipais e basear-se nos requisitos a seguir
indicados:
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SAAE

NBR 15112
NBR 15113
NBR 15114
(2004)

Disposição Final

Responsável pela
fiscalização

4-6,5

Legislação
Aplicável

Capacidade
caçambas (m3)

≥
1000

Acondicionamento
do resíduo (ABNT)

Área mínima
sugerida para
ecoponto (m2)

Quadro 43. Especificações mínimas para manejo de RCC

CONAMA
307/02
448/12

e

Aterro de
Inertes ou
URCC
Fonte: ABNT (2004)

3.3.4 Receitas e despesas dos serviços de manejo de resíduos sólidos
Segue a compilação de dados de receitas e despesas da Prefeitura e da SAAE nos
exercícios de 2012, 2013 e até Agosto de 2014, relativos ao manejo de resíduos
sólidos.
Quadro 44. Despesas da Prefeitura - Relativo ao exercício de 2012

DESPESAS
Empresas de Limpeza
Urbana

Valor
4.322.418,53
1.434.157,00

Valor Total
5.756.575,53
Fonte: SAAE (2014)

Quadro 45. Despesas da Prefeitura - Relativo ao exercício de 2013

DESPESAS
Empresas de Limpeza
Urbana

Valor
3.490.165,78
2.840.752,66

Valor Total
6.330.918,44
Fonte: SAAE (2014)

Quadro 46. Despesas da Prefeitura - Relativo ao exercício de 2014

DESPESAS
Empresas de Limpeza
Urbana

Valor
2.894.892,14
2.759.416,32

Valor Total
5.654.308,46
Fonte: SAAE (2014)
*Dados consolidados até Agosto de 2014

Não foi disponibilizado o dado anual de receitas, porém a arrecadação é realizada por
intermédio do IPTU, contemplando tarifa de varrição inclusa. As receitas correntes em
2014 no município estão na base de R$ 380 milhões, enquanto as receitas de capital
estão na base de R$ 53 milhões.
A seguir observam-se as receitas e despesas da SAAE nos exercícios de 2012, 2013 e
até agosto de 2014. A seguir o quadro resumo indica os custos no gerenciamento de
cada tipo de resíduo diagnosticado.
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Quadro 47. Receitas e Despesas da SAAE - Relativo ao exercício de 2012

DESPESAS
Pessoal e encargos
Coleta Domiciliar, Comercial, Seletiva e Transbordo
Coleta, Transporte e Destinação de RSS
Destinação dos Resíduos da ETE
Despesas Gerais
RECEITA
TAXA DO LIXO
( - ) Impostos
TAXA LÍQUIDA DO LIXO
RESULTADO FINAL

Valor
1.059.543,55
8.016.527,93
295.867,45
350.265,57
162.723,48

Valor Total

9.884.927,98

Valor Total
8.520.799,77
788.173,98
7.732.625,79
-2.152.302,19
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Quadro 48. Receitas e Despesas da SAAE - Relativo ao exercício de 2013

DESPESAS
Pessoal e encargos
Coleta Domiciliar, Comercial, Seletiva e Transbordo
Coleta, Transporte e Destinação de RSS
Destinação dos Resíduos da ETE
Despesas Gerais
RECEITA
TAXA DO LIXO
( - ) Impostos
TAXA LÍQUIDA DO LIXO
RESULTADO FINAL

Valor
1.412.256,80
7.256.801,40
355.148,55
173.403,46
281.413,86

Valor Total

9.479.024,07

Valor Total
9.087.560,50
840.599,35
8.246.961,35
-1.232.062,92
Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)

Quadro 49. Receitas e Despesas da SAAE - Relativo ao exercício de 2014

DESPESAS
Pessoal e encargos
Coleta Domiciliar, Comercial, Seletiva e Transbordo
Coleta, Transporte e Destinação de RSS
Destinação dos Resíduos da ETE
Despesas Gerais
RECEITA
TAXA DO LIXO
( - ) Impostos
TAXA LÍQUIDA DO LIXO
RESULTADO FINAL

Valor
1.016.247,19
6.440.159,15
346.862,61
0,00
202.276,71

Valor Total

8.005.545,66

Valor Total
6.447.816,19
596.423,00
5.851.393,19
2.154.152,47
Fonte: SAAE (2014)
*Dados reais consolidados até Agosto de 2014
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Tais dados refletem a condição econômico-financeira atual referente às prestações de
serviços. Na etapa de prognóstico essas informações deverão ser comparadas ao
Plano Plurianual (2014-2017) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para
compatibilização e prospecção dos cenários. Os investimentos previstos para os
próximos 4 anos na área de saneamento podem ser observados no Anexo II.
A seguir é demonstrado o quadro resumo de custos anuais estimados para 2014 com o
gerenciamento de resíduos sólidos:
Quadro 50. Custos anuais com gerenciamento de resíduos sólidos

Resíduos de Limpeza Urbana
Resíduos Domiciliares
Resíduos Recicláveis
Resíduos de Saúde
Resíduos de Saneamento Básico
Custo Anual Total

R$ 6.867.794,45
R$ 7.515.390,15
R$ 2.115.208,78
R$ 399.151
R$ 3.970.733
R$ 20.868.277,38

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)
*Dados reais consolidados até Agosto de 2014, com estimativas até Dezembro do mesmo ano.

3.3.5 Arcabouço Legislativo
Este anexo refere-se à compilação dos instrumentos legais no âmbito federal, estadual e
Municipal, diretamente associados aos serviços de manejo de resíduos sólidos e de limpeza
urbana.
Quadro 51. Legislações em âmbito nacional

Instrumento

Constituição Federal de
1988

Instrumento
Lei 12.305/10
Decreto 7.404/10

Constituição federal
Descrição
Trata especificamente da Política Ambiental Brasileira no
capítulo VI Art. 225, que dispõe sobre o direito de todos quanto
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Também faz
referências ao meio ambiente nos artigos: 5º (inciso LXXIII), 23º
(incisos VI e VII), 24º (incisos VI, VII e VIII), 129º (inciso III), 170º
(inciso VI), 174º (§3), 200º (inciso VIII) e 216º (incisos V e §
1,2,3,4 e 5). No capítulo II – Da Política Urbana, o art. 182º,
determina que a política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público Municipal, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes.
Leis e Decretos federais
Descrição
Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera
a Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras
providências.
Regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o
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Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos
e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de
Logística Reversa, e dá outras providências.
Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores
de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial
Decreto 7.405/10
da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de
11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e
funcionamento, e dá outras providências.
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera
as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de
Lei 11.445/07
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de
1978; e dá outras providências.
Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios
Lei 11.107/05
públicos e dá outras providências.
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional
Lei 9.765/99
de Educação Ambiental e dá outras providências.
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da
poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias
Lei 9.966/00
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá
outras providências.
Decreto 4.074/02
Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989.
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
Lei 7.802/89
importação, o destino final dos resíduos e embalagens, o
registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização
de agrotóxicos, seus componentes afins, e dá outras
providências.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
Lei 9.605/98
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.
Altera o art.8º do Decreto nº 76.389, de 03/10/1975, que dispõe
sobre as medidas de prevenção e controle da poluição
Decreto 85.206/80
industrial.
Lei 6.938/81
Política Nacional do Meio Ambiente.
Dispõe sobre as medidas de previsão e controle da poluição
Decreto 76.389/75
industrial de que trata o Decreto, e dá outras providências.
Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente
Decreto-Lei 1.413/75
provocada por atividades industriais.
Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o Conselho
Lei 5.318/67
Nacional de Saneamento.
Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos
Decreto 50.877/61
nas águas interiores ou litorâneas do país e dá outras
providências.
Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Conselho Nacional do
Meio Ambiente
Instrumento
Descrição
Resolução CONAMA

Dispõe que todo óleo lubrificante usado ou contaminado
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362/05 e 450/12

Resolução CONAMA
452/12
Resolução CONAMA
307/02
Resolução CONAMA
448/12
Resolução CONAMA
431/11
Resolução CONAMA
263/99

Resolução CONAMA
401/08
Resolução CONAMA
424/10
Resolução CONAMA
416/09
Resolução CONAMA
358/05
Resolução CONAMA
316/02
Resolução CONAMA
386/06
Resolução CONAMA
313/02

deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de modo
que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a
máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma
prevista nesta Resolução.
Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de
resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da
Basiléia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de
resíduos perigosos e seu depósito.
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil.
Altera os Arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307,
de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
– CONAMA.
Altera o art. 3º da Resolução no 307, de 5 de julho de 2002, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
estabelecendo nova classificação para o gesso.
Prevê que as pilhas e baterias que contenham em suas
composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos,
necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos,
veículos ou sistemas, móveis ou fixos deverão ser
encaminhados para disposição final adequada.
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio
para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e
os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente
adequado, e dá outras providências.
Revoga o parágrafo único do Art. 16 da Resolução CONAMA nº
401/2008.
Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por
pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada,
e dá outras providências.
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde e dá outras providências.
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de
sistemas de tratamento térmico de resíduos.
Altera o art. 18 da Resolução CONAMA 316/02
Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
Industriais.

Resolução CONAMA
275/01

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de
resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e
transportadores, bem como nas campanhas informativas para a
coleta seletiva.

Resolução CONAMA
237/97
Resolução CONAMA
02/91
Resolução CONAMA
06/91
Resolução ANVISA
345/02

Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente.
Dispõe sobre o tratamento a ser dado às cargas deterioradas,
contaminadas ou fora de especificações.
Dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos provenientes
de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos.
Aprovar, conforme anexo I, o Regulamento Técnico para a
Autorização de Funcionamento e Autorização Especial de
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Resolução ANVISA
56/08

Resolução ANVISA
RDC 306/04
Resolução ANVISA
351/02

Resolução ANVISA
02/03

Funcionamento de Empresas interessadas em operar a atividade
de armazenar mercadorias sob vigilância sanitária em Terminais
Aquaviários, Portos Organizados, Aeroportos, Postos de
Fronteira e Recintos Alfandegados.
Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas
Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de
Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos
Alfandegados. (A Resolução 56/08 revogou a Resolução
ANVISA- RDC Nº. 342 de 13 de dezembro de 2002 que instituiu
e aprovou Termo de Referência para elaboração dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos a serem apresentados a
Anvisa para análise e aprovação).
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde
Para fins da Gestão de Resíduos Sólidos em Portos, Aeroportos
e Fronteiras define-se como de risco sanitário as áreas
endêmicas e epidêmicas de Cólera e as com evidência de
circulação do vibrio cholerae patogênico.
Aprova o Regulamento Técnico, para fiscalização e controle
sanitário em aeroportos e aeronaves. Responsabiliza as
empresas aéreas quanto aos procedimentos de coleta,
identificação, acondicionamento, armazenagem e transporte de
acordo com o PGRS. Segregação, acondicionamento e
armazenamento dos transbordos e desinfecção no sítio.

Normas Técnicas
Descrição

Instrumento
ABNT/
NBR 8.419/96
ABNT/
NBR 8.843/96
ABNT/
NBR 7.503/13
ABNT/
NBR 9.190/00
ABNT/
NBR 9.191/93
ABNT/
NBR 9.195/93
ABNT/
NBR 10.004/04
ABNT/
NBR 10.005/04
ABNT/
NBR 10.006/04
ABNT/
NBR 10.007/04
ABNT/
NBR 11.174/90

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em Aterros Sanitários
Aeroportos - Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Resíduos Sólidos - Ficha de Emergência – Padrão.
Sacos Plásticos
classificação.

para

o

Acondicionamento

de

Lixo

–

Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Especificação.
Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - determinação
da resistência à queda livre.
Resíduos Sólidos – Classificação.
Lixiviação de Resíduos - Procedimentos.
Solubilização de Resíduos – Procedimentos.
Amostragem de Resíduos – Procedimentos.
Condições mínimas necessárias ao armazenamento de resíduos
classes II-não inertes e III-inertes, de forma a proteger a saúde
pública e o meio ambiente.
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ABNT/
NBR 11.175/90
ABNT/
NBR 12.807/13
ABNT/
NBR 12.808/13
ABNT/
NBR 12.809/13
ABNT/
NBR 12.810/13
ABNT/
NBR 12.235/92
ABNT/
NBR 12.980/93
ABNT/
NBR 13.056/93
ABNT/
NBR 13.463/95
ABNT/
NBR 13.896/97
ABNT/
NBR 15.112/04
ABNT/
NBR 15.113/04
ABNT/
NBR 15.114/04

Incineração de Resíduos Sólidos Perigosos – Padrões de
Desempenho
Resíduos de Serviços de Saúde - Terminologia.
Resíduos de Serviços de Saúde - Classificação.
Manuseio de resíduos de serviços de saúde – Procedimento.
Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde
Condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos
perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio
ambiente.
Coleta, Varrição e Acondicionamento de Resíduos Sólidos.
Filmes plásticos para sacos para acondicionamento de lixo Verificação da transparência.
Coleta de Resíduos Sólidos.
Aterros de Resíduos Não Perigosos – Critérios para projeto,
implantação e operação – Procedimento.
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de
transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e
operação.
Resíduos sólidos da construção civil.
Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de reciclagem –
Diretrizes para projeto, implantação e operação.
Fontes: BRASIL, CONAMA, ANVISA, MMA e ABNT

Quadro 52. Legislação em âmbito estadual

Instrumento
Decreto 59.263/13

Decreto 58.391/12

Decreto 57.817/12

Decreto 55.565/10
Decreto 57.071/2011

Leis e decretos estaduais
Descrição
Regulamenta a Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009, que dispõe
sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade
do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá
providências correlatas.
Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – RICMS.
Institui, sob coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, o
Programa Estadual de Implementação de Projetos de
Resíduos Sólidos e dá providências correlatas.
Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento
básico relativos à limpeza urbana e ao manejo de resíduos
sólidos urbanos no Estado de São Paulo e dá outras
providências correlatas.
Altera a redação do “caput” do artigo 27 do Decreto nº 54.645,
de 5 de agosto de 2009, que regulamenta dispositivos da Lei n°
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12.300, de 16 de março de 2006, que institui a Política
Estadual de Resíduos Sólidos.
Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 2006, que institui
a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e altera o inciso I do
Lei 13.577/09
artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de1976, aprovado pelo
Decreto n° 8.468, de 1976.
Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 2006, que institui
a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e altera o inciso I do
Decreto 54.645/2009
artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de1976, aprovado pelo
Decreto n° 8.468, de 1976.
Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define
Lei 12.300/06
princípios e diretrizes.
Institui normas e procedimentos para a reciclagem,
Lei 13.576/2009
gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico.
Institui a Política Estadual de Educação Ambiental.
Lei 12.780/07
Obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em
Lei 12.528/07
“shopping centers” e outros estabelecimentos que especifica, do
Estado de São Paulo.
Dá nova redação ao Título V e ao anexo 5 acrescenta os
anexos 9 e 10, ao regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de
Decreto 47.397/02
1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de
1976, que dispõe sobre a prevenção e controle de poluição
do meio ambiente.
Considera a resolução CONAMA nº 237/97, além de
regulamentar dispositivos da lei nº 9.509/97. Estabelece prazos
de validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e
condições para sua renovação, estabelece prazo de análise dos
Decreto 47.400/02
requerimentos e licenciamento ambiental, institui procedimento
obrigatório de notificação de suspensão ou encerramento de
atividade, e o recolhimento de valor referente ao preço de
análise.
Lei 9.509/97
Política Estadual do Meio Ambiente.
Dispõe sobre o descarte final de produtos potencialmente
perigosos do resíduo urbano que contenham metais
Lei 10.888/2001
pesados e dá outras providências.
Altera a lei nº 10.083/98 que dispõe sobre o código sanitário do
Lei 10.145/98
Estado de São Paulo.
Lei 10.083/98
Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado.
Lei 9.477/96
Altera a lei no 997 de 1976.
Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras
Lei 7.750/92
providências.
Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente.
Lei 997/76
Decreto 8.468/76
Regulamenta a lei no 997 de 1976.
Resoluções da Secretaria do Meio Ambiente
Instrumento
Descrição
Estabelece os parâmetros para avaliação dos Planos de Ação
Ambientais, para o exercício de 2013, no âmbito do Programa
Resolução SMA 09/13
Município VerdeAzul, e dá providências correlatas.
Dispõe sobre dispensa de licenciamento ambiental para as
Resolução SMA 102/12
atividades de compostagem e vermicompostagem em instalações
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Resolução SMA 103/12
Resolução SMA 38/12

Resolução SMA 38/11

Resolução SMA 56/10
Resolução SMA 79/09

Resolução SMA 75/08

Resolução SMA 54/04
Resolução SMA 31/03

de pequeno porte, sob condições determinadas.
Dispõe sobre a fiscalização do gerenciamento de RSS.
Dispõe sobre ações a serem desenvolvidas no Projeto de Apoio
à Gestão Municipal de Resíduos Sólidos, previsto no Decreto n.
57.817/2012, que institui o Programa Estadual de
Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos.
Estabelece a relação de produtos geradores de resíduos de
significativo impacto ambiental, para fins do disposto no
artigo 19, do Decreto Estadual nº 54.645, de 05.08.2009, que
regulamenta a Lei Estadual nº 12.300, de 16.03.2006, e dá
providências correlatas.
Altera procedimentos para o licenciamento das atividades
que especifica e dá outras providências.
Estabelece diretrizes e condições para a operação e o
licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos
sólidos em Usinas de Recuperação de Energia – URE.
Dispõe sobre licenciamento das unidades de armazenamento,
transferência, triagem, reciclagem, tratamento e disposição
final de resíduos sólidos de Classes IIA e IIB, classificados
segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
NBR 10.004, e dá outras providências.
Dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental
no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente.
Dispõe sobre procedimentos para o gerenciamento e
licenciamento ambiental de sistemas de tratamento e
disposição final de resíduos de serviços de saúde humana e
animal no Estado de São Paulo
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente (SMA)

Quadro 53. Legislação no município de Atibaia

Lei 1.298/1972
Lei 2.062/1984
Lei 2.768/1997
Lei 2.770/1997
Lei 3.696/2008

Lei 3.862/2010

Lei 3.943/2010
Lei 3.964/2011
Lei 3.965/2011

Dispõe sobre os serviços de Limpeza Pública.
Dispõe da nova redação da lei municipal 1.298 de 31/05/1972.
Acrescenta parágrafo no artigo 16 na lei 1.298/72.
Dispõe sobre proibição de instalações de Aterros Sanitários em
áreas de terras situadas no Município de Atibaia.
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
Altera a Lei nº 3.696 de 24 de novembro de 2.008, que institui o
Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção
Civil, Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, para que nela
passe a constar as características obrigatórias de sinalização
das caçambas estacionárias situadas em logradouros públicos
do Município de Atibaia/SP, e dá outras providências.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Ecopontos
Atibaia.
Fixa normas para o descarte como lixo de lâmpadas
fluorescentes, e dá outras providências.
Disciplina o plantio, o replantio, a poda e o uso adequado e
planejado da arborização urbana e dá outras providências
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Lei 4.106/2012

Lei 4.202/2013

Lei 4.205/2013

Lei 4.237/2014

Dispõe sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (GRSS) em seus aspectos intra e extra estabelecimento,
desde a geração até a disposição final.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos
financeiros e ativos à Título de aumento de capital da
Companhia de Saneamento Ambiental-SAAE, com a finalidade
de realizar Obras de Serviços na Central de Triagem e
Transbordo de Resíduos Sólidos.
Acrescenta o artigo 2 – A, artigo 2-B e 2 – C a Lei nº
3964/2011, que fixa normas para o descarte como lixo de
lâmpadas fluorescentes, e dá outras providências.
Altera o art. 14-A. da Lei n° 3.696. de 24 de novembro de 2008,
que 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.

Quadro 54. Leis complementares

LC 57/1992

LC 132/1994
LC 237/1997

LC 298/1999
LC 486/2005

Fonte: Prefeitura Municipal de Atibaia (2014)

Disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo
existente no município de Atibaia, dá incentivos fiscais à sua
preservação bem como as infrações e penalidades aplicáveis a
esta lei.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar com
particulares a prestação de serviço de coleta de lixo nos termos
da lei Federal de Licitações
Dispõe sobre a limpeza pública do município, e dá outras
providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de muros e
calçadas em terrenos edificados ou não, bem como de limpeza
e capinação de terrenos, revoga a Lei nº 2.827/97 e dá outras
providências.
Dispõe sobre a Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD)
e da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS).
Fonte: Prefeitura Municipal de Atibaia (2014)

Quadro 55. Decretos Municipais

Decreto 3.985/2001

Decreto 6.608/2011

Decreto 6.891/2012

Decreto 7.169/2013
Decreto 3.985/2001

Regulamenta a LC de 18/12/1997, dispondo 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 e dá outras
providências.
Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Resíduos
Sólidos.
Dispõe sobre a atualização do valor da tarifa para a destinação
de resíduos sólidos originados de grandes geradores e
coletados por particulares e altera o art.105, do regulamento da
Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE,
instituído pelo decreto 4.398 de 06/10/2003.
Dispõe sobre a atualização da Taxa de Resíduos Sólidos
Domiciliares e da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de
Saúde, de que trata a lei complementar nº 486 de 25/10/2005.
Regulamenta a L.C.237 de 18/12/1997, dispondo sobre a
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Decreto 4.728/2005
Decreto 4.753/2005

Decreto 4.788/2005

Decreto 5.982/2009

Decreto 6.398/2011

Decreto 6.440/2011
Decreto 6.608/2011
Decreto 6.615/2011

Decreto 6.891/2012

Decreto 6.892/2012

Decreto 6.908/2012

autorização para a prestação direta de serviços de coleta de lixo
residencial, comercial e industrial acima de 100 litros, inertes e
não perigosos, por empresas particulares e dá outras
providências.
Dispõe acerca do lançamento da taxa de coleta de lixo, relativo
ao exercício de 2005 e dá outras providências.
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento da taxa
de coleta de lixo relativa ao exercício de 2005, referente à cota
única e as parcelas vencidas 28,29 e 30 de julho de 2005
Acresce o parágrafo único, ao artigo 7º, do Decreto nº 4.687, de
18 de abril de 2005, que dispõe contenção de despesas, tendo
em vista os processos judiciais nº 801/02 4ª Vara Atibaia,
referente às tarifas de lixo e esgoto, e Processo 117.822.0/0 TJ
referente a tarifa de lixo.
Regulamenta a Lei nº 3.696, de 24 de novembro de 2008, que
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.
Regulamenta a Lei nº 3.959, de 24 de janeiro de 2011, que
concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano –
IPTU, das taxas de esgoto, resíduos sólidos domiciliares e de
saúde, e da tarifa de água, incidentes sobre imóveis edificados
atingidos por enchentes e alagamentos, na forma que
especifica.
Regulamenta a Lei nº 3.964,de 04 de março de 2011, que fixa
normas para o descarte como lixo de lâmpadas fluorescentes, e
dá outras providências.
Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Resíduos
Sólidos.
Dispõe sobre a atualização da 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.
Dispõe sobre a atualização do valor da tarifa para destinação
final de resíduos sólidos originados de grandes geradores e
coletados por particulares e altera o art. 105, do Regulamento
da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia-SAAE,
instituído pelo Decreto 4.398, de 06 de outubro de 2003.
Dispõe sobre a atualização da 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.
Altera o Decreto nº 5.982, de 16 de setembro de 2009, que
regulamenta a Lei nº 3.696, de 24 de novembro de 2008, que
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.
Fonte: Prefeitura Municipal de Atibaia (2014)
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3.3.6 Contratos, convênios e demais instrumentos negociais que tenham por objeto a prestação dos serviços de
manejo de resíduos sólidos e/ou de limpeza urbana
Empresa

AMBITEC

M.B.
Engenharia

Documento

Termo de
contrato
nº 02/2010
referente ao
pregão
presencial
nº 30/09

Termo de
contrato nº
01/2010

Assinado

22/02/2010

05/02/2010
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Validade

60 meses

12 meses

Aditamentos
Valor/Vigência

Atividades e
Condicionantes

Equipamentos

R$
25.800.000,00

R$ 33.627.649,11

Coleta de resíduos sólidos
domiciliares e comerciais,
incluindo
coleta
seletiva,
operação da unidade de
transbordo,
transporte
e
destinação final dos RSD e
RSC em aterro sanitário
licenciado e/ou operação de
usina de tratamento de
resíduos e/ou destinação final
de RSU a céu aberto, com
utilização de tecnologia para
compactação

6 Caminhões equipados com
caçamba coletora compactadora
de lixo, 15 m³;
2 Cavalos Mecânicos com
caçamba basculante capacidade
50 m³ ou caminhões Roll-on Rolloff com capacidade de 50 m³;
2 Pás carregadeiras com concha
para carregamento de lixo;
1 Usina de Tratamento de
Resíduos domiciliares incluindo
reciclagem e tecnologia de
compactação com capacidade
mínima de 100 toneladas/dia

R$
324.360,00

1º Aditamento: R$
344.470,32 Término
em 16/03/2012
2º Aditamento:
Quebra de contrato
no dia 26/09/2011

Prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento
e destinação final de resíduos
de serviços de saúde, classe
A e E – Resíduos Infectantes,
conforme NBR 12807, NBR

-

Valor
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12808, NBR 12809, NBR
12810 e
Resolução CONAMA 358/05
e Edital e Anexos do Pregão
Presencial n.º 34/2009.

Stericycle
Gestão
Ambiental
Ltda.

Termo de
contrato nº
01/2010

26/09/2011

16/03/2014

R$
344.470,32

3º Aditamento: R$
364.875,42 Término
em 16/03/2013
4º Aditamento: R$
128.448,26 Término
em 16/07/2013
5º Aditamento:
Término em
16/03/2014
6º Aditamento: A
STMB promove
Alteração da razão
social para Stericycle
Gestão Ambiental
Ltda.

Prestação de serviços de
coleta, transporte,tratamento
e destinação final de resíduos
de serviços de saúde, classe
A e E – Resíduos Infectantes,
conforme NBR 12807, NBR
12808, NBR 12809, NBR
12810 e Resolução CONAMA
358/05 e Edital e Anexos do
Pregão
Presencial
n.º
34/2009.

1 Caminhão Baú e
1 Balança de Precisão

Fonte: SAAE ATIBAIA (2014)
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3.3.6.1 Levantamento de projetos atuais e que existem relativos ao
gerenciamento de resíduos
Além do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos outros projetos
existentes na temática saneamento ou resíduos sólidos são:
•

Estudo de Concepção do Sistema de Esgotos Sanitários de Atibaia: É um
estudo que está sendo conduzido pela empresa CAB Ambiental e já possui 4
Volumes da etapa de diagnóstico. Servirá de base para a elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico;

•

Plano Municipal de Coleta Seletiva: É um plano paralelo ao PMGIRS que está
sendo elaborado pela empresa FELCO FALEIROS de São Carlos;

•

Levantamento das áreas verdes e plano de arborização: É um estudo que está
sendo realizado pelo IPE – Instituto de Pesquisas Ecológicas e auxiliará no
dimensionamento das áreas verdes e consequentemente na gestão dos
resíduos de biomassa gerados no município;

•

Ainda não existe um estudo para identificação de áreas ideais para disposição
derradeira ambientalmente adequada dos rejeitos. Na etapa de proposições será
indicada uma metodologia para verificação de áreas aptas, em formato de termo
de referência para aplicação do estudo;

•

No âmbito da identificação de passivos ambientais sobre o tema demandado,
foram encontradas somente as áreas de disposição irregular (botas-foras), não
sendo encontradas áreas contaminadas por disposição de resíduos domiciliares.

3.3.7 Estrutura de informação e comunicação
No município de Atibaia existem alguns conselhos e associações formados como:
•

Comdecon: Comissão Municipal de Defesa do Consumidor de Atibaia: tem como
objetivo garantir a defesa do consumidor em suas relações de consumo e nos
pleitos comunitários. Além disso, é função da comissão aplicar as sanções
administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor e intermediar e
monitorar o atendimento ao consumidor, garantindo assim, a orientação sobre
os seus direitos e garantias;

•

Associações de Bairro;
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•

Câmara municipal;

•

Ouvidoria da prefeitura: e-mail: ouvidoria@atibaia.sp.gov.br;

•

Ong Centro Nacional de Denúncias.

Os meios de comunicação e informação são os seguintes:
•

O Atibaiense – 44112323 / contato@oatibaiense.com.br (Wagner e Carlos
Alberto);

•

Jornal da Cidade – 44117001 / jc@jcatibaia.com.br ou danilomanha@uol.com.br
(Danilo);

•

Atibaia Hoje – 44112326 / atibaiahoje@uol.com.br (Jean e Maria Clara);

•

Rádio Jovem Pira – 40367531 / jovempira@uol.com.br (Farah, Priscila e
Fabiano);

•

Tv Mantiqueira – 24270630 / 999708875 (Vitória);

•

Atibaia Tv – 34028096 (Ulisses);

•

Site Atibaia.com – 44113080 (Paula e Andréia);

•

Site Atibaianews – 999181751 / carvalhoadriana@gmail.com(Adriana Carvalho).

Existe também em Atibaia um site intitulado: Gestão Participativa Digital:
http://atibaianovo.com.br/. Realização Prefeitura da Estância de Atibaia.
Esse site foi criado para a participação da população sobre as decisões que envolvem
o município de Atibaia. Nesse site existe uma votação para a gestão participativa
digital, onde o munícipe cadastra-se através de seu CPF, endereço e e-mail. Aparecem
os temas e então o munícipe escolhe o que ele acha mais importante responder para
melhorar as condições de seu bairro. Dessa forma o processo disponibiliza a
oportunidade de construção de uma cidade melhor.
Encontra-se ainda uma agenda das reuniões do prefeito no bairro, as decisões e
resoluções para cada bairro. Nessas reuniões são debatidos assuntos importantes com
os moradores, elegendo prioridades de atendimento às necessidades mais urgentes,
fazendo um olhar sobre os recursos financeiros disponíveis e qual ação os cidadãos
consideram como prioritária no momento.
As informações contidas são: calendário das reuniões realizadas do projeto “prefeito no
bairro”; os pontos de votação; os resultados de cada bairro; notícias pertinentes às
decisões; as ações efetuadas; dúvidas e perguntas mais frequentes e um meio para
contato.
No item ações, remete à compilação de dados que demonstram o resultado da
participação popular: as propostas mais votadas; os bairros; porcentagem de
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participações; as ações atendidas com seus respectivos dados de valores,
quantitativos; as atividades em andamento; os projetos e seus investimentos; imagens
das atividades sendo executadas e o planejamento e apresentação das ações futuras.
Figura 33. Gestão participativa digital

Fonte: Site Oficial da Prefeitura de Atibaia (2014)

Na figura a seguir exemplifica-se como são visualizados os bairros no site, Região 1 e
2 de Atibaia, clicando no mapa é possível visualizar as particularidades das ações
efetuadas em cada bairro.
Atibaia está dividida em 10 Regiões:
1 – Centro
2 – Alvinópolis
3 – Itapetinga
4 – Caetetuba
5 – Imperial
6 – Tanque
7 – Portão
8 – Boa Vista
9 – Usina
10 – Maracanã
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Figura 34. Regiões atendidas pelo programa

Fonte: Site Oficial da Prefeitura de Atibaia (2014)

Por fim um canal aberto para comunicação do munícipe com a administração pública.
Figura 35. Ferramenta de participação social

Fonte: Site Oficial da Prefeitura de Atibaia (2014)

3.3.8 Educação Ambiental
No município de Atibaia existem ações, programas e projetos que são desenvolvidos
ao longo do ano relacionados à questão ambiental. Dessa forma, muitas são as
iniciativas de trabalhos voltados à Educação Ambiental de maneira geral, abrangendo
temas como: água, resíduos sólidos, fauna, flora e conceito de sustentabilidade.
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Algumas Leis e Decretos criados regulamentam essas ações que são desenvolvidas,
podemos citar:
 Lei Municipal 2.667/1995, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da
Educação Ambiental nas Escolas Públicas Municipais. Na qual preconiza em
seu Art. 2º que o conteúdo programático, será elaborado pelas Secretarias
Municipal da Educação e Cultura e Turismo e Meio Ambiente.
 Lei Municipal 3.960/2011, que dispõe sobre a criação da “Semana Municipal de
Educação Ambiental”. Encontra-se em suas deliberações:
Art. 1º Fica criada a “Semana Municipal da Educação Ambiental”, que ocorrerá
anualmente na primeira semana do mês de junho.
Art. 2º A “Semana Municipal da Educação Ambiental” tem por objetivo elevar o nível de
consciência dos alunos e profissionais da educação de Atibaia acerca da importância
da causa ambiental na cidade.
Parágrafo Único – Tal objetivo poderá ser alcançado por meio de debates, painéis,
oficinas e visitas a entidades públicas e privadas, que, pela sua natureza ou pela sua
responsabilidade social, trabalham com as questões ambientais.
Existe em Atibaia o Decreto nº 6.521 de 18 de Agosto de 2011, que institui a Educação
Ambiental na Rede Pública Municipal.
Em seu Art. 1º preconiza que:
A Educação Ambiental deverá ser tratada como tema transversal e desenvolvida
como uma prática educativa integrada, contínua e permanente.
Art. 2º O Programa de Educação Ambiental “Fruto da Terra” deverá ser consolidado
como política pública e implantado em todas as Unidades Escolares Municipais em
todos os segmentos – Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos;
Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação incumbir-se-á de definir as diretrizes
pedagógicas, definindo como a Educação Ambiental será inserida nas Unidades
Escolares;
Pertinente à legislação ambiental existente, foram criados programas, projetos e ações
para trabalhar de maneira interdisciplinar a Educação Ambiental no município de
maneira formal e informal:
- O Programa Desenvolve Atibaia: coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico - Sedec teve seu início no dia 05 de junho de 2013. Esse programa é
composto por 7 (sete) projetos macros, dentro os quais destaca-se o Programa Atibaia
Município Sustentável - PAMS.
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O Programa Atibaia Município Sustentável é desenvolvido pela Prefeitura da Estância
de Atibaia. Tem como objetivo envolver o poder público, a iniciativa privada e a
sociedade civil na aplicação de práticas sustentáveis no município, com o propósito de
minimizar os impactos negativos das atividades humanas, entre os quais, aqueles
relacionados às mudanças climáticas.
O programa prevê, inicialmente, a incorporação de critérios socioambientais em todas
as esferas da administração pública, através do denominado Plano Operacional de
Sustentabilidade, e, posteriormente, a extensão destes critérios às ações dos diversos
segmentos da sociedade.
Dentre suas atividades o Programa Atibaia Município Sustentável contempla a
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. O programa abrange, também, iniciativas de
sensibilização para a formação de agentes multiplicadores do Poder público e da
sociedade em geral.
Ao todo, o PAMS compreende 15 macro-projetos. Algumas
relacionados a estes macro-projetos estão em desenvolvimento.

ações/projetos

Para dar início às atividades do PAMS, foi criado o Plano Operacional de
Sustentabilidade - POS (1ª fase do projeto) que está em execução desde junho de
2013. O Objetivo do POS é criar uma equipe de multiplicadores, representantes de
todas as secretarias e da SAAE, para serem treinados e preparados para atuarem
como interlocutores, socializando conhecimento e trazendo demandas de problemas
ambientais que forem surgindo ao longo do caminho.
Nesse período foram criadas duas cartilhas com o objetivo de sensibilizar o público
alvo sobre os problemas ambientais decorrentes na sociedade e medidas para buscar
minimizá-los:
•

A Cartilha "Ao Encontro da Vida", cujo planejamento é distribuí-la em toda rede
pública de ensino no município (Escola Municipal de Ensino Fundamental:
EMEFs e Escolas Estaduais: EEs) em 2015. Onde em 2014, foi realizado um
projeto piloto de vivências para a distribuição em 4 (quatro) EMEFs.

•

A Cartilha "Sustentabilidade em Atibaia" tem como público alvo os servidores da
PEA.
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Figura 36. Cartilhas ambientais em Atibaia

Fonte: Prefeitura de Atibaia (2014)

- Programa Fruto da Terra: Desenvolvido pela Secretaria de Educação de Atibaia, a
qual coordena as atividades de todas as escolas municipais. Esse programa contempla
atividades com calendário anual pré-determinado com as atividades envolvendo
Educação Ambiental:
 Fevereiro- Planejamento com as escolas: encontros de sensibilização;
 Março - Dia da água (22): Projeto Integração Cartas (PCJ);
 Abril e Maio - Curso de Formação para a rede regular de ensino;
 Junho - Semana do Meio Ambiente;
 Agosto e Setembro - Semana da água: Curso de Formação para a rede
regular de ensino;
 Outubro - Dia dos animais;
 Novembro - Apresentação dos Projetos desenvolvidos pelas escolas;
 Dezembro - Avaliação e Encerramento.
3.3.8.1 Atribuições e Responsabilidades dos Projetos
 Atribuições
da
SAAE:
Desenvolver campanhas
educativas e
de conscientização para uso responsável dos recursos naturais do município.
Responsabilidade por palestrar em escolas ou empresas privadas quando
solicitadas referentes aos assuntos de sua competência, ou seja, água, esgoto e
resíduos sólidos.
 Secretaria de Educação: A Secretaria de Educação tem como atribuições
formular a política de educação do município, promover com qualidade e
igualdade de condições a gestão do ensino público, garantir o acesso à
educação de jovens e adultos - EJA, aperfeiçoar e atualizar professores,
supervisionar as ações relativas ao Fundo Municipal de Educação, participar de
programas educativos promovidos pela Prefeitura e ainda coordenar a aplicação
de recursos na educação e a instalação, manutenção e gestão das escolas
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municipais. Responsável pela educação ambiental nas escolas, ou seja, desde o
ensino básico ao EJA (lei 2667/95), por intermédio do Projeto Fruto da Terra.
 Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SUMA) - responsável pela
educação ambiental no município, ou seja, está ligada a todos os assuntos seja
flora, fauna, saneamento ou resíduos sólidos. A semana do Meio Ambiente (lei
3960/11) é de responsabilidade da SUMA.
Dentro da proposta dos projetos em Educação Ambiental, o tema Resíduos Sólidos é
trabalhado entre os demais assuntos, porém não existe um projeto de EA específico
que trabalhe a questão dos resíduos de Atibaia, que traga a realidade local para um
contexto educacional, para que a população conheça como ocorre a gestão dos
resíduos, medidas importantes para minimizar os problemas existentes e formas de
contribuir com a gestão sustentável e o cumprimento das metas estabelecidas tanto na
Política Nacional de Educação Ambiental (lei 9795/99) e Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei 12.305/10).
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ANEXO I
Plantas
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PLANTA 01/05
Setorização da Coleta Domiciliar

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

DIAGNÓSTICO | PMGIRS

PLANTA 02/05
Setorização da Coleta Seletiva
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PLANTA 03/05
Pontos de Interesse para o Gerenciamento
de Resíduos Sólidos
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PLANTA 04/05
Organograma SAAE
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PLANTA 05/05
Setorização Atual da Varrição
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ANEXO II
Plano Plurianual 2014-2017
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ANEXO III
Estabelecimentos Geradores de RSS
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DIAGNÓSTICO | PMGIRS

Estabelecimentos Geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (Total: 358)
Veterinária 4 Patas
Adriana Lage
Pro Medice
Adriana Paolozz
Adriana Aparecida
Carneiro
Agrogenética
Agropecuaria
Alessandra Canj
Alessandra Louz
Alessandra Lucc
Aliança
Altamiro Fujino
AME-ATIBAIA
AMO Atibaia
Ana Maria Camilo
Ana Regina Yuka
Anderson Breda
André Cifarelli
Andrea Paes
Ângela Tosi
Angélica Oliveira
Anna Maria Dantas
Anne Hanae
Antonio Makyama
Antonio Souza
APAE Atibaia
Arca de Noé
Arlindo Dalton
Atilab
Au Que Mia
Augusto Farma
Banho e Tosa
Benedito Arantes
Bichos e Rabicho
Ellen Silva
Elvira Pinheiro
Erika Mafra
Erika Oliveira
Espaço Pet
Veterinário
ETICA MANIPU
Fabiana Correia
Fabio Gonçalves

Cães e Gatos
Camila Cunha
Camila Franca
Camila Godoi
Camilla Requena

CLINICA MEDICA
Clinica Spaesp
Clinica Ubiratan
Clinica Vereda
Clinica Vit

Drog Alianca FL
Drog Nippon III
Drog Por do Sol
Drog Raia Atib.
Drog Rio Oliv 2

Cão e Cia. Atibaia
CAPS
Carla Ribeiro
Carlos Eduardo
Carlos Martelli
Carpe Diem
Casa do Caminho
Casa Veterinaria
CEA Atibaia
CEENA ATIBAIA
Celso Caneri
Celso Rodrigues
Cemitério Parque
Flores
CEMED
CENAP-ICMBIO
Centro Radiológico
Atibaia
Centro Terumi
Centro Hípico
Claudia Corradi
Claudia Kurosawa
Claudio Ferrete
Cleide Audi
CLIMA ATIBAIA
Climed Odonto
Clinica Medica Atibaia
Clinica Amadeu
Clinica Bernard
Clinica Edmur

Clinivet
Col. Sol Nascente
Colégio Populus
Coml.Sol Nascente
CONCEIÇÃO GOMEZ
CORA ATIBAIA
CRISTIANE LESSI
Cristina Heiko
Cristina Kudo
CROI Atibaia
Dani Dog
Daniela Possett
Daniela Vidgal

Drog Rio Oliv 3
Drog Rio Oliv 4
Drog Rio Oliv 5
Drog Sao Sebast
Drog. Alianca
Drog. Alvinopolis
Drog.Popular AT
Droga Ponto
Droga Avenida
Droga Bella AT.
Droga Lider ATI
Droga Nippon
Droga Nippon II

David Chaves
DAY CLINIC
Decio Tibery

Droga Rio Olive
Droga Rod Rei
Droga Roma

Deise Haga
Deise Tronco
Denise Lopes
DENT. REGINA
Dent.Joao Paulo
Dent.Leandro
Dg. Renascer
Dilciley Albert
Dilcineia Morei
Dilma Maeda
Djair de Paula
Dra. Luciana Craveiro

Droga Sao Paulo
Drogaria Atibaia
Drogaria ME
Drogaria Region
Drogaria Campeã 02
DSP Comercial
E.T.PROFCARMINE
Edson Shimoda
Eduardo Bueno
Eduardo Martins
Eduardo Vizgaud
Ednelson Lorena
Santo
Eliane Francisc
Maxi Farma Atib
Medicatrix
Medici Domus
Meiry Horita

Clinica Gomes Odonto DR.Paulo Resend
Helton Gama
Leonardo Moraes
Horizonte
Lilian Araujo
Hosp. Vet. Atibaia
LILIAN LOPES
Irmão Adictos Clin
Lincon Iijima
Terap
Isaquiel Lopes da
Lucia Fumiko
Silva
Jairo Hurtado
Lucia Minozzo
JAL CLINICA
Luciana Masone
Janaina Vizan
Luciana Rocha I
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Mercia Dentista
Michele Peloso
Michele Souza
Mila Oliveira

Fabio Oberdan
Farm.Lupo Atiba
FARMA FAMILIA
Farma Millenium
Farmamossa II
Farma Simas
Farmanossa III
Farmanossa

Joao Paulo Resende
Joao Batista
Joao Quirici
Joao Theodoro
Jose Angelo
JOSE BERTO
Jose Conti
Jose Pileggi

Luciane Peloso
Luis Eduardo
Luiz Consoli
Lutatoo
M.K Drogaria
MAIM
Marcelo Aguirre
Marcelo Hideo

Fernanda Faccio
Fernanda Leal
Fernanda Toschi
Fernanda Tessar
Fernando Magalh
Ferreira Farias
Funerária San Marco
FLAMIL
Flavia Vasconce
Gabriela Salum
Georgina Clinica
Geovana de Luca
Gisele Regina
Gustavo Vieira
Graciana Carval
Graciela Salum
Grammer
Happy Dents
Henrique Leite Cunha
Podol. Pe Suave
Polic.Sao Paulo
Priscila Alves
Pro Animal Atib
RADIOLOGIA ODON
RAIA S.A
RC ODONTOLOGIA
Renata Bevilacq
RENATA LEMOS
Renata Tosi
Ribeiro Carolin
Ricardo Badra
Roberto Salles
Roberto Vizgaud
Roger Egashira
Rota das Bandei
Saude e Bem Estar
Samu Atibaia
Sandra Fichera
Scheurmann
Sergio Vanni

JOSE TADEU
JoseTheodoro
Jovelti Moraes
João Haruo Fujino
Juliana Fatima
Juliana Nogueir
Juliana Pires
Juliana Reis
Juliana Zampoli
Julieta Canavez
Julio Cesar
Kari Mudy Chu
Karine Lopes
Karla Diniz
Katia Borges
Larissa Hernand
Larissa Avelino
LCD LAMBERT
Leandro Moraes
Sonia Chigris
SN Drogaria
Sta Casa Atibaia
Spaço Pet
Taciana Naomi
Tane Rose I
Tane Rose II
Tatuagem Angelo
Telma Dent. Ati
Ticiane Gomez
Toshifumi
Tomás Augusto Gizzi
UBS Alvinopolis
UBS Boa Vista
UBS Cachoeira
UBS Caetetuba
UBS CENTRO ATIB
UBS Cerejeiras
UBS Jd. Imperial
UBS Maracana
Setor da Ambula

Marcia Ishikawa
Marcia Satie
Marcia Yukie
Marcio Koichi
Margarete Zanot
Margarida Matik
Maria Amelia
Maria Angela On
Maria Ap. Castro
Maria Ciffarell
Maria de Fatima
Maria Helena
Maria Hirahara
Maria Natalia
Maria Lina
Marisa Eiko
Mascote & Cia
Master Implant
Mauro Henrique
Vet. Caetetuba
Vittorio Marode
Viviane Watanab
WAS TATOO
Washington Luca
Willian Molinas
Willian Xavier
Washigton Luca
Zoonose Boa Vis
Braz Games
Clinica Mais Atib
Dro Sao Sebas 2
UBS Ana Cecilia Batista
Uma Atibaia
Unilab Atibaia
Usf Itapetinga
Vanessa Damaso
Vanessa Risi
UBS Maria Pimp.
Sei Clinica
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Mila Rodrigues
Milton Hacl
My Puppy Pet
Nanao Kurosawa
Naturalvet
Nelson Takeo
NEONEFRO CLINIC
Nilton Vasconcello
Chave
Noel Costa Jr
ODONT. PAULINET
ODONT. SORRIR
Odontocenter
ODONTOCENTRO
Ortod. Maxilares
PASCHOAL ARTESE
Patricia Ferrei
Patricia Gross
Patricia Trovij
Paulo Roberto
Paulo Yama
Paulo Eji
Pedro Kenji
Pedro Tavares
Pet Shop so bic
Petlab Caroline
Pharma Lider at
Pharma Zoo
SILVIA REGINA
Simone Fujie
Simplicio Silva
Sind.Construção
Sind.empreg.brg
Sind.Horesp
UBS Tanque
UBS Usina
UBS Portao
UBS Rio Abaixo
Ubs Rio Acima
UBS Rosario Ati
UBS Sao Jose At
Ubs Sumico Ono
Silvia Klatil
SIBELE MARIA
Silmara Augusto
Selva Jathan
Sergio Lobo
Sergio Orlando

ANEXO IV
Resíduos Industriais
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NOME DA EMPRESA

ATIVIDADE

RESÍDUOS GERADOS

QUANTITATIVO

ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO S.A.

METALURGICA

Embalagens diversas contaminadas; Terra , areia , serragem , material de absorção e de varrição contaminados; Solvente
sujo proveniente de limpezas de peças e máquinas , contaminado com óleos; Emulsão aquosa de óleo solúvel proveniente
de máquinas operatrizes; Óleos usados provenientes de máquinas operatrizes , corte , usinagem e laminação de metais;
Água de lavagem de peças industriais contaminadas com óleos lubrificantes industriais; Borras oleosas ( borras invertidas de
água com óleo )

600 t / ano

ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO S.A.
ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO S.A.
ADEGA GARRAFÃO LTDA ME.

METALURGICA
METALURGICA
FABRICAÇÃO DE BEBIDAS
FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS
DE PAPELÃO

ADVANCE EMBALAGENS LTDA.
ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA.

ALTHAIA S/A INDUSTRIA FARMACÊUTICA

HOSPITALAR

FARMACÊUTICA

ALVES DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
AME ATIBAIA

POSTO DE COMBUSTÍVEL
INSTITUIÇÃO DE SAÚDE

AME ATIBAIA

INSTITUIÇÃO DE SAÚDE

AMVIAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.

AUTO PEÇAS

AUTO POSTO 519 LTDA.
AUTO POSTO ESTÂNCIA DE ATIBAIA LTDA.

FABRICAÇÃO DE FILTROS
INDUSTRIAIS
POSTO DE COMBUSTÍVEL
POSTO DE COMBUSTÍVEL

AUTO POSTO ULTRAMARINO LTDA.

POSTO DE COMBUSTÍVEL

APEXFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

INDUSTRIA MECÂNICA BN LTDA.

BOSCH REXROTH LTDA.

BOSCH REXROTH LTDA.
BOSCH REXROTH LTDA.
BOSCH REXROTH LTDA.

FABRICAÇÃO DE CILINDROS
HIDRÁULICOS

FABRICAÇÃO DE CILINDROS
HIDRÁULICOS
FABRICAÇÃO DE CILINDROS
HIDRÁULICOS
FABRICAÇÃO DE CILINDROS
HIDRÁULICOS

FABRICAÇÃO DE CILINDROS
HIDRÁULICOS

BOSCH REXROTH LTDA.

FABRICAÇÃO DE CILINDROS
HIDRÁULICOS

HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUAÇU LTDA.

EMPREENDIMENTO
HOTELEIRO

BRASTERÁPICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

FARMACÊUTICA
FARMACÊUTICA

BRASTERÁPICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

FARMACÊUTICA

BRASTERÁPICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

FARMACÊUTICA

BRUKER BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
CIENTIFICOS LTDA.
BRUNO SEVIERO

Borra de tinta de impressão a base de água
Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência a saúde que não
contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre
Matérias Primas e medicamentos sólidos provenientes da industria farmacêutica vencidos,
reprovados e obsoletos
Embalagens primárias e secundárias vencidas, reprovadas ou obsoletas
Embalagens contendo sobras de óleos graxas, tintas querosene, solventes, e produtos de limpeza e outros produtos
quimicos
Reagentes quimicos líquidos oriundos de testes e ensaios do controle de qualidade
Produtos eletronicos e seus componentes
Acumuladores de energia
Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista
Óleo lubrificante usado proveniente da troca de óleo de veículos
Medicamentos sólidos vencidos e/ou fora de especificação , bem como suas embalagens
Resíduos de equipamentos e componentes eletro-eletrônicos ( lâmpadas )
Resíduos de equipamentos e componentes eletro-eletrônicos ( pilhas/baterias )
Resíduos de equipamentos e componentes eletro-eletrônicos ( eletro-eletrônicos )
Resíduos de varrição e serragens de madeira contaminadas
Resíduos de papeis, papelão, plásticos e borrachas contaminadas com produtos quimicos, tintas, óleos e solventes
(residuais) provenientes de descarte da matérias primas
Resíduos de EPIs, panos, estopas contaminadas com tintas, solventes, óleos, graxas (residuais) ou produtos quimicos
provenientes da linha de produção e manutenção

Bombonas, Caçamba, Tambores.

DESTINAÇÃO/TRATAMENTO

CADRI

QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA. / RECUPERAÇÃO DE ÓLEOS SOLÚVEIS E LUBRIFICANTES USADOS E FAB. DE GRAXAS.

60001070

250 t / ano
16500 t / ano
4,8 t / ano

Caçamba (Contêiner)
Tanque
Tambor

ESTRE AMBIENTAL S/A. / ATERRO SANITÁRIO
OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS
SABESP - PONTO DE RECEBIMENTO ETE BARUERI / ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

60001105
60000972
60001159

36 t / ano

Caçamba (Contêiner)

ESTRE AMBIENTAL S/A. / ATERRO SANITÁRIO

60001015

25 t / ano

Outras

STMB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. / SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

60000979

Outras

PROLAB AMBIENTAL ANÁLISE E ASSESSORIA LTDA. / TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS (TRANSBORDO), ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

60001123

Tanque
Outras

PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA. / RE-REFINO DE ÓLEO
SILCON AMBIENTAL LTDA. / TRATAMENTO DE RESÍDUOS (INCINERAÇÃO)

60001055
60000977

A Granel

SILCON AMBIENTAL LTDA. /ARMAZENAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

60000982

Tambor

AMBISOL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. / ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, RESPONSÁVEIOS PELO ARMANEZAMENTO

60001186

36 t / ano
12 t / ano
12 t / ano
12 t / ano
0,1 t / ano
0,1 t / ano
300 Un / ano
8000 L / ano
1 t / ano
0,2 t / ano
0,3 t / ano
0,5 t / ano
4 t / ano
3 t / ano
3 t / ano

Água residuária gerada no processo de decapagem , desengraxe de peças

144 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60001090

Caixa Separadora de água-óleo
Óleo lubrificante usado
Efluentes líquidos operacionais provenientes de caixa separadora água e óleo de posto
de revenda de combustíveis.

360 t / ano
0,6 t / ano

Tanque
Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS
LWART LUBRIFICANTES LTDA. / RERREFINO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS

60001148
60001139

240 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA. / OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA

60001073

20 t / ano

Tambor

SALMEC NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA EPP. / FABRICAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS PARA FERTILIZANTES QUÍMICOS

60001101

10 t / ano

Tambor

500 t / ano

Outras

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. / CONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

60001032

30 t / ano

Outras

Toalhas industriais de algodão impregnados com óleos , graxas e solventes

3 t / ano

Sacos

BATEL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA. / LAVANDERIA DE ROUPAS INDUSTRIAIS

60001033

Baterias e Pilhas Alcalinas - Ni-Cd

3 t / ano

Tambor

SUZAQUIM INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA. / FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS.

60001104

Água residuária lavagem de peças e piso contaminados com óleos e desengraxantes

500 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60001110

Lâmpadas fluorescentes
Lâmpadas mistas
Lâmpadas vapor de mercurio
Lâmpadas vapor de sodio
Lâmpadas quebradas
Refugos de termometros
Termometros
Óleo lubrificante usado contaminado
Água de lavagem de piso industrial contaminada com óleos lubrificantes
Emulsão aquosa em óleos solúveis
Resíduos contaminados com óleos e graxas ( papel , papelão , madeira , epi , material
de absorção , mantas , placas , circuitos eletronicos , borracha , filtros , vidros )

2500 Un / ano
500 Un / ano
500 Un / ano
500 Un / ano
50 kg / ano
10 kg / ano
10 kg / ano
5 t / ano
500 t / ano
300 t / ano

Caçamba (Contêiner)
Caçamba (Contêiner)
Caçamba (Contêiner)
Caçamba (Contêiner)
Caçamba (Contêiner)
Caçamba (Contêiner)
Caçamba (Contêiner)
Tambor
Tanque
Tanque

APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. / RECUPERAÇÃO DE MERCÚRIO

60001154

QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA. / RECUPERAÇÃO DE ÓLEOS SOLÚVEIS E LUBRIFICANTES USADOS E FAB. DE GRAXAS.

60001027

10 t / ano

Outras

Lodo Líquido de E T E Biológica

600 t / ano

Tanque

COMPANHIA SANEAMENTO DE JUNDIAÍ. / Estações de tratamento de esgoto (ete)

60001160

Resíduos de equipamentos e componentes eletroeletrônicos

0,05 t / ano

Outras

SILCON AMBIENTAL LTDA. / ARMAZENAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

60001088

Resíduos de equipamentos e componentes eletroeletrônicos

400 Un / ano
Sacos

SILCON AMBIENTAL LTDA. / TRATAMENTO DE RESÍDUOS (INCINERAÇÃO)

60001103

Tambor

SILCON AMBIENTAL LTDA. /ARMAZENAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

60001184

Outras

SILCON AMBIENTAL LTDA. / TRATAMENTO DE RESÍDUOS (INCINERAÇÃO)

60001022

Outras

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A. / INCINERADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS OU GASOSOS

60001017

80000 kg / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60001206

APARELHOS E EQUIPAMENTOS
PARA DISTRIBUIÇÃO E
Borra de fosfato
CONTROLE DE ENERGIA

BOSCH REXROTH LTDA.

BRASTERÁPICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Resíduo de Lodo de ETE Proveniente de Efluente Industrial
Despejos contendo metais pesados : solução aquosa do revestimento superficial de peças
Água de lavagem de equipamento

ACONDICIONAMENTO

Borra de tinta proveniente da preparação de tinta e limpeza da cabine de pintura e
tintas com prazo de validade vencida
Óleo solúvel e água de lavagem proveniente da limpeza , manutenção e pintura
EPIs , papel , papelão , plástico , madeiras , filtros , lata de tinta , vidros ,
borracha , manta e material absorvente , placa de circuito eletronico e componentes de computador
contaminados com óleos , graxas provenientes da limpeza e manutenção

Resíduos provenientes da indústria farmacêutica constituídos por medicamentos fora de
prazo de validade e / ou fora de especificação, resíduos da produção de medicamentos e embalagens
Medicamentos vencidos e / ou fora de especificação
Sobras de matérias primas para produção de medicamentos
Resíduos de reagentes de laboratório
Resíduos líquidos de matérias primas da industria farmacêutica
Reagentes líquidos de laboratórios
Medicamentos líquidos da indústria farmacêutica

Reagentes sólidos
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS CIENTÍFICOS Reagentes líquidos
ZINCAGEM
Solução aquosa gerada no processo de desengraxe, decapagem, zincagem e cromatização de peças.

6 t / ano
4000 kg / ano
4000 kg / ano
4000 kg / ano
2 t / ano
2 t / ano
2 t / ano
240 kg / ano
600 L / ano

COOPER STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LTDA.

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
Materiais Contaminados (panos com óleo, EPI contaminado e limpeza de cabine de pintura)
DE BORRACHAS

6 t / ano

Tambor / A Granel

INCA INCINERAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL / INCINERAÇÃO

60001166

COOPER STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LTDA.

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
Scrap de borrachas proveniente do processo produtivo
DE BORRACHAS

90 t / ano

A Granel

ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A. / ATERRO PARA RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CLASSE II DE ORIGEM INDUSTRIAL

60001140

Tambor

ECO PRIMOS COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA. / PRODUTOS INFLAMÁVEIS, DEPÓSITO.

60000988

1 t / ano
150 t / ano
5 t / ano

Tambor

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A. / RECUPERAÇÃO, RECICLAGEM DE RESÍDUOS IND.

60000974

12 t / ano

Bombonas

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. / CONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

60001200

120 t / ano

Tanque

BRASQUIP AMBIENTAL S/A. / PROD. DE CONCENTRADOS OLEOSOS A PARTIR DE EMULSÕES SOLÚVEIS AQUOSAS

60001083

1 t / ano

Sacos

ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A. / LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO - ROUPAS DE USO HOSPITALAR, HOTELEIRO E INDUSTRIAL

60001092

Tambor

ECO PRIMOS COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA. / PRODUTOS INFLAMÁVEIS, DEPÓSITO.

60001075

DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

FABRICAÇÃO DE FILTROS DE
AR PARA VEÍCULOS
RODOVIÁRIOS

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ELETRICOS

ENGECOLP PROJETOS, MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.

MANUTENÇÕES E
INSTALAÇÕES

GOODRICH CENTRO DE SERVIÇOS AERONÁUTICOS DO BRASIL LTDA.

MANUTENÇÃO DE AERONAVES

GOODRICH CENTRO DE SERVIÇOS AERONÁUTICOS DO BRASIL LTDA.

MANUTENÇÃO DE AERONAVES

GOODRICH CENTRO DE SERVIÇOS AERONÁUTICOS DO BRASIL LTDA.

MANUTENÇÃO DE AERONAVES

Isocianato proveniente do processo produtivo
Pilhas e Baterias provenientes dos escritórios e manutenção
Materiais diversos contaminados provenientes do processo produtivo
Solvente contaminado diversos proveniente do processo produtivo
Resíduo de borracha proveniente do processo produtivo
Lampadas fluorescentes , mistas e vapor de mercurio proveniente do escritório e
processo produtivo
Silica gel residual
Terra , serragem , areia e brita contaminadas com óleo isolante
Panos e estopas impregnadas com óleos , graxas e solventes
Resíduos provenientes da manutenção tais como: EPIs, panos, pincéis, rolinhos, estopas,
uniformes, embalagens,sucatas metálicas, latas, madeiras, borrachas, pilhas, baterias e lâmpadas.
Despejos com óleos e graxas emulsionados (água de lavagem de componentes - motores de
aeronaves).
Toalha de algodão impregnada com óleos e graxas e resíduos provenientes de manutenção
de máquinas, peças e equipamentos.
Pilhas e baterias provenientes do escritório de manutenção
Borra de tinta
Materiais diversos contaminados provenientes do processo produtivo
Carcaças de aeronaves
Solvente contaminado diversos
Óleo contaminado
Lâmpadas fluorecentes, mistas e vapor de mercúrio provenintes do escritório e processo produtivo

6 t / ano
0,02 t / ano
6 t / ano
12 t / ano
36 t / ano
240 Un / ano

0,5 t / ano
0,5 t / ano
13 Un / ano
20 t / ano
0,1 t / ano
0,1 t / ano
200 Un / ano

Resíduos de tintas , solventes e resíduos diversos contaminados com tintas e solventes
FABRICAÇÃO DE BANCOS
Resina residual , resinas vencidas , catalizadores e residuos contaminados com resinas e catalizadores
GRAMMER DO BRASIL LTDA.
ESTOFADOS DE METAL PARA
Resíduos de usinagem , retífica , trefilaria e jateamento
VEÍCULOS
Óleo lubrificante usado contaminado
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE
HIGHLIGHTS INDÚSTRIA DE BIJUTERIAS LTDA.
Lodo de STAR / Processo de eletrodeposição galvânica da fabricação de bijuterias
BIJUTERIAS
HUF DO BRASIL LTDA.
AUTO PEÇAS
Lodo líquido de ETE biológica
HUF DO BRASIL LTDA.
AUTO PEÇAS
Toalhas Industriais impregnadas com óleo , graxa e outros resíduos
Solventes contaminados proveniente do descarte de industria de diversas atividades
Solução aquosa gerada em industrias de diversas atividades
Materiais metálicos e latas contaminadas com tintas ou outros produtos quimicos proveniente da matéria prima de
industria de diversas atividades
Baterias e pilhas alcalinas provenientes do descarte após uso
Sucatas eletronicas ( lixo tecnológico , tonners , computadores )
HUF DO BRASIL LTDA.
AUTO PEÇAS
Materiais contaminados com químicos
Sobras ou borras de tintas provenientes do processo produtivo de industrias de diversas atividades
Lampadas fluorescentes
Lampadas mistas
Óleo lubrificante , óleo e/ou graxas contaminados proveniente da manutenção de máquinas e equipamentos de industrias
de diversas atividades
Lixo de Restaurante
Resíduos de Papel e Papelão
SP ICE COM E IND ALIMENTOS LTDA
FABRICAÇÃO DE SORVETES
Resíduos de Plásticos
Polpa de Açaí
IMCOM - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO E
FABRICAÇÃO DE EXTINTORES Despejos com metais pesados : solução aquosa de desengraxante , decapante e água de
SERVIÇOS LTDA.
DE INCÊNDIO
lavagem de peças
EMPREENDIMENTO
IMPERIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Lodo Biológico de ETE
IMOBILIARIO
INTERCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Pó de maquiagem, bandeja de aluminio com pó de maquiagem, panos contaminados com pó de
FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS
COSMÉTICOS LTDA.
maquiagem e/ou batom
INTERCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Água residuária gerada no processo de fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria
FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS
COSMÉTICOS LTDA.
e higiene pessoal
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
Tambor de ferro - 200 litros contaminado com solvente
MÁQUINAS DE
ITALTRACTOR LANDRONI LTDA.
Bombonas Plásticas de 20, 30 e 50 litros contaminadas com solventes, oleos, e graxas
PAVIMENTAÇÃO E
Galões metálicos e plásticos de 3,6; 2,4 e 0,6 litros contaminados com tintas,solventes e derivados
TERRAPLENAGEM
Estopas, panos, trapos, mangueiras, madeira, papel, papelão, plásticos, EPIs, filtros, embalagens contaminadas com óleos e
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA graxas
MÁQUINAS DE
Estopas, panos, trapos, mangueiras, madeiras, papel, papelão, plásticos, EPIs, filtros, embalagens, pincéis, e rolos
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
PAVIMENTAÇÃO E
contaminados com tintas, vernizes e solventes
TERRAPLENAGEM
Estopas, panos, trapos, mangueiras, madeiras, papel, papelão, plásticos, EPIs, filtros, embalagens constaminadas com
combustíveis
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA Borra de retífica
MÁQUINAS DE
Borra oleosa contendo sacos plástricos
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
PAVIMENTAÇÃO E
Pó de jateamento
TERRAPLENAGEM
Carepa de ferro originada no processo produtivo
Borra de tinta contendo sacos plásticos
Borra de retífica
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA Estopas, panos, trapos, madeiras, papel, papelão, plásticos, epi´s, filtros e
MÁQUINAS DE
embalagens contaminadas com óleos solúveis, óleos lubrificantes, graxas, tintas e vernizes, combustíveis,
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
PAVIMENTAÇÃO E
resinas e poliois
TERRAPLENAGEM
Borra oleosa
Carepa de aço/ferro
Pó de jateamento
Sucata de material eletrônico - monitores, notebooks, nobreaks, calculadoras, impressoras/scaners, leitores eletrônicos,
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
peças e componentes de computadores, aparelhos de telefone e fax,câmeras, televisores, CPU´s e materiais de informática
MÁQUINAS DE
em geral
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
PAVIMENTAÇÃO E
Sucata de materiais elétricos e eletrônicos de manutenção - contatores, relés, painel
TERRAPLENAGEM
elétrico, fios e condutores elétricos, fusíveis, rotores e bobinas, etc
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINAS DE
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
Emulsão oleosa do processo de lavagem de ferramentas e máquinas
PAVIMENTAÇÃO E
TERRAPLENAGEM
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINAS DE
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
Óleo lubrificante usado
PAVIMENTAÇÃO E
TERRAPLENAGEM
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINAS DE
Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes impregnados com óleo , graxas , tintas
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
PAVIMENTAÇÃO E
e solventes
TERRAPLENAGEM
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINAS DE
Toalhas Industriais impregnadas com óleo e graxa e Equipamentos de Proteção Individual
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
PAVIMENTAÇÃO E
impregnados com óleo e graxa , tintas
TERRAPLENAGEM
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINAS DE
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
Óleo Lubrificante usado
PAVIMENTAÇÃO E
TERRAPLENAGEM
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
Emulsão oleosa do processo de lavagem de ferramentas e máquinas
MÁQUINAS DE
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
PAVIMENTAÇÃO E
óleo lubrificante usado
TERRAPLENAGEM
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
Residuo gerado na pintura (borra de tinta), conforme laudo anexo
MÁQUINAS DE
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
PAVIMENTAÇÃO E
Residuo perigoso por apresentar inflamablilidade - papelão, plásticos, espuma emadeira, contaminados com óleos e graxas
TERRAPLENAGEM
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINAS DE
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
Resíduo (efluente) de lavagem de ferramentas e máquinas contendo óleo
PAVIMENTAÇÃO E
TERRAPLENAGEM
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINAS DE
Resíduo perigoso por inflamabilidade - Tecido, plástico, borracha, couro (uniformes
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
PAVIMENTAÇÃO E
industriais e EPIs), contaminados com óleo, tinta, graxa e solventes
TERRAPLENAGEM
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINAS DE
Resíduos ambulatoriais compostos por seringas, agulhas decartáveis e material usado em
ITM LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
PAVIMENTAÇÃO E
curativos
TERRAPLENAGEM
JOSÉ HAVIR FILHO & CIA LTDA.
GRÁFICA
Solvente contaminado com óleo e resina gerados no processo de industrialização
Resíduo de lodo de ETE - sistema de tratamento de efluentes líquidos gerados na
KESTRA UNIVERSAL SOLDAS INDUSTRIA COMÉRCIO E IMP. E EXP. LTDA.
SOLDAS INDUSTRIAIS
operação de limpeza das masseiras utilizadas na fabricação de eletrodos
Resíduos da Indústria farmacêutica constituido por medicamentos fora do prazo de vencimento, resíduos da produção de
medicamentos fora de especificação desde que não estejam contaminados com substâncias dos anexos D ou E da NBR
LABORATÓRIO SINTERÁPICO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO LTDA.
FARMACÊUTICA
10004/2004, e embalagens de remédios fora de especificação tais como
vidros, plásticos, blister e papelão.
Resíduos de panos , estopas , EPIs , espuma de rolinho de pintura , manta de bidim ,
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS embalagens plásticas diversas , espuma , serragem e madeira contaminada com óleos , graxas , tintas e
LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA LTDA.
DE CONCRETO/CIMENTO
solventes , filtros de veículos , embalagens metálicas e lixa de água contaminada com óleo , graxa , tintas e
solventes , resíduos de cinza de caldeira
LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA LTDA.
LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
Solução aquosa gerada na lavagem dos equipamentos da central de preparação de cimento/concreto
DE CONCRETO/CIMENTO
AUTO PEÇAS

Água de lavagem de piso , máquinas e equipamentos

5 t / ano
3 t / ano
1 t / ano
4 t / ano

Tambor

QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA. / RECUPERAÇÃO DE ÓLEOS SOLÚVEIS E LUBRIFICANTES USADOS E FAB. DE GRAXAS.

60001064

2 t / ano

Tambor

SUZAQUIM INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA. / FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS.

60001054

300 t / ano
2 t / ano
1 t / ano
72 t / ano

Tanque
Sacos

COMPANHIA SANEAMENTO DE JUNDIAÍ / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. / LAVANDERIA INDUSTRIAL

60001121
60001167

5 t / ano

Tambor

0,5 t / ano
0,5 t / ano
5 t / ano
0,5 t / ano
500 Un / ano
200 Un / ano

Caçamba (Contêiner)
Tambor

DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA. / CONDICIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS

60001010

0,5 t / ano

Tambor

20 t / ano
60 t / ano
60 t / ano
60 t / ano

Caçamba (Contêiner)

ESTRE AMBIENTAL S/A. / ATERRO SANITÁRIO

60001106

144 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60001034

10 t / ano

A granel

TERA AMBIENTAL LTDA. / COMPOSTAGEM DE LODO DE ESGOTO / FABR. FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO

60001120

200 t / ano

Tambor

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. / ATERRO PARA RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CLASSE II DE ORIGEM INDUSTRIAL

60001174

300 t / ano

Tanque

COMPANHIA SANEAMENTO DE JUNDIAÍ / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

60001171

A granel

AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP / RECUPERAÇÃO DE TAMBORES E TANQUES METÁLICOS PARA EMBALAGEM

60000976

Tambor

SILCON AMBIENTAL LTDA. / ARMAZENAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

60000987

Tambor

RENOVA BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA. / BEN. DE PÓS DE REBOLO E DE FERRO, TERRA DIATOMÁCIA E MANTAS FILTRANTES

60000996

Tambor

SISTEMA NOVA AMBIENTAL / TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ORIGEM INDUSTRIAL E DOMÉSTICA

60001016

Tambor

SISTEMA NOVA AMBIENTAL / TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ORIGEM INDUSTRIAL E DOMÉSTICA

60001049

650 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS S. A. / PROD. DE CONCENTRADOS OLEOSOS A PARTIR DE EMULSÕES SOLÚVEIS AQUOSAS

60001078

28 t / ano

Tambor

PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA / ARMAZENAGEM TEMPORÁRIA DE ÓLEOS

60001081

1,5 t / ano

Sacos

ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. / LAVANDERIA INDUSTRIAL

60001089

10 t / ano

Sacos

ECOLOGY LAVANDERIA E RECUPERADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIAIS LTDA. / LAVANDERIA INDUSTRIAL

60001098

22 t / ano

Tambor

LWART LUBRIFICANTES LTDA. / RERREFINO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS

60001136

1000 t / ano

Tanque
BRAZÃO LUBRIFICANTES LTDA. / RERREFINO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS

60001188

25 t / ano

Tambor

Caçamba (Contêiner)

RENOVA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. / PREPARAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS PARA CO-PROCESSAMENTO

60001198

100 t / ano

Tanque

FLUCOR SERVICE LTDA. / RECUPERAÇÃO DE MATERIAS

60001202

5 t / ano

Sacos

QUALITY LAVANDERIA INDUSTRIAL S/C LTDA. ME / LAVANDERIA INDUSTRIAL

60001203

0,12 t / ano

Sacos

SILCON AMBIENTAL LTDA. / TRATAMENTO DE RESÍDUOS (INCINERAÇÃO)

60000984

60 t / ano

Tambor

WILSON PICCOLI RECICLAGEM - ME / REPROCESSAMENTO DE SOLVENTES

60000983

45 t / ano

Caçamba (Contêiner)

ESTRE AMBIENTAL S/A / ATERRO SANITÁRIO

60000992

0,5 t / ano

Caçamba (Contêiner)

SILCON AMBIENTAL LTDA. / TRATAMENTO DE RESÍDUOS (INCINERAÇÃO)

60000992

105 t / ano

Caçamba (Contêiner)

RENOVA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. / PREPARAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS PARA CO-PROCESSAMENTO

60001180

50 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60000980

30 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60001066

A granel

1000 Un / ano
1000 Un / ano
300 Un / ano
3,5 t / ano
3,5 t / ano
3,5 t / ano
48 t / ano
18 t / ano
100 t / ano
100 t / ano
8 t / ano
48 t / ano
9 t / ano
10 t / ano
100 t / ano
100 t / ano
3 t / ano
30 t / ano

15 t / ano
22 t / ano

LUCIANE PRODUTOS PARA VEDAÇÃO LTDA.

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
DIVERSOS DE BORRACHA

Óleo lubrificante e graxa proveniente da lubrificação de máquinas
Panos , estopas , luvas contaminadas com graxa proveniente da manutenção

MERCOTUBOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.

PRODUÇÃO DE PERFIS DE
AÇO/SOLDADOS

MERCOTUBOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.

PRODUÇÃO DE PERFIS DE
AÇO/SOLDADOS

MV INCORPORAÇÃO & ESTRUTURA IMOBILIÁRIA LTDA.

LOTEAMENTO INDUSTRIAL

NATURAL LIFE COSMÉTICOS LTDA. - EPP

NATURAL LIFE COSMÉTICOS LTDA. - EPP
NETWORK BEAUT & FASHION COSMÉTICA LTDA.
PITA-BREAD INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA.

PRO METALURGIA S.A

Despejos com metais pesados : Solução gerada no resfriamento de máquinas e peças
Lampadas Fluorescentes usadas
Lampadas Mistas
Lampadas Quebradas
Lodo líquidos de ETE biológica
Solventes e decapantes usados contaminados

Estopas, panos e trapos, mangueiras, latas, madeiras, papel, EPIs, filtros, embalagens, embalagens de cola, pincéis e rolos
contaminados com tintas, vernizes e solventes.
Toalhas Industriais sujas para lavagem
EPIs provenientes da área industrial

FABRICAÇÃO DE BICICLETAS EPI´s e panos contaminados com tintas, óleos, graxas, solventes e pingos de solda
Solução aquosa proveniente da torre de resfriamento

PRO METALURGIA S.A

PRO METALURGIA S.A

PRO METALURGIA S.A
RSCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. ME
INDÚSTRIA MECÂNICA RUIZ LTDA. EPP
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE - ETE
ESTORIL

SINTO BRASIL PRODUTOS LTDA.

SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL- IND. E COM. DE
COMPONENTES LTDA.

SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL- IND. E COM. DE
COMPONENTES LTDA.

SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL- IND. E COM. DE
COMPONENTES LTDA.

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60001044

Caçamba (Contêiner)

APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. / RECUPERAÇÃO DE MERCÚRIO

60001124

Tanque

COMPANHIA SANEAMENTO DE JUNDIAÍ / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

60001119

Tambor

QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA. / RECUPERAÇÃO DE ÓLEOS SOLÚVEIS E LUBRIFICANTES USADOS E FAB. DE GRAXAS.

60001071

12000 L / ano

Tambor

WILSON PICCOLI RECICLAGEM - ME / REPROCESSAMENTO DE SOLVENTES

60001062

6 t / ano

Tambor

CDR PEDREIRA - CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. / ATERRO SANITÁRIO

60001156

120 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60001210

4,6 t / ano

Tambor

SILCON AMBIENTAL LTDA. / ARMAZENAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

60001135

0,6 t / ano
0,1 t / ano

Sacos

LAVAPANO TEXTIL LTDA. / LAVANDERIA INDUSTRIAL

60001094

3 t / ano

Sacos

LAV SEG LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP / LAVANDERIA INDUSTRIAL

60001012

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60001014

Tambor

SILCON AMBIENTAL LTDA. / ARMAZENAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

60001021

150 t / ano
500 Un / ano
300 Un / ano
10 kg / ano
108 t / ano
12 t / ano
3 t / ano
4 t / ano

8 t / ano

FABRICAÇÃO DE BICICLETAS Despejos com metais pesados e óleos e graxas emulsionados: Condensados aquosos decompressores

8 t / ano

Despejo contendo óleos e graxas emulsionados: solução aquosa de desengraxantes alcalinos
Lodo da ETE proveniente do processo de fosfatização
Estopas, panos, trapos, mangueiras, madeiras, papel, papelão, plásticos, EPI´s, filtros, embalagens contaminadas com óleos
FABRICAÇÃO DE BICICLETAS e graxas.
Estopas, panos, trapos, mangueiras, madeiras, papel, papelão, plásticos, EPI´s, filtros, embalagens, pincéis e rolos
contaminados com tintas, solventes e vernizes

8 t / ano
12 t / ano

FABRICAÇÃO DE BICICLETAS Resíduos de pigmentos e vernizes de tinta em pó eletrostática

12 t / ano

Sacos

MIXTECNOTINTAS INDÚSTRIA RECICLAGEM E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EPP / RECICLAGEM DE TINTAS EM PÓ E LÍQUIDA

60001011

FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE
PAPELÃO CORRUGADO

12 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60001164

80 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60000999

5000 t / ano

Caçamba (Contêiner)

TERA AMBIENTAL LTDA. / COMPOSTAGEM DE LODO DE ESGOTO / FABR. FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO

60001199

Tambor

RAUL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. / SOLVENTES E DILUENTES ORGÂNICOS COMPOSTOS

60001145

Tambor

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. / CONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

60001006

30 t / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60000997

3,4 t / ano
24,1 t / ano
2,4 t / ano
3 t / ano
185,6 t / ano
344 t / ano
45 t / ano
368 t / ano
7,5 t / ano

Caçamba (Contêiner)

CDR PEDREIRA - CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. / ATERRO SANITÁRIO

60000993

Outras

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. / CONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

60001067

Caçamba (Contêiner)

APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. / RECUPERAÇÃO DE MERCÚRIO

60001107

Tambor

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. / CONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

60001108

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS S. A. / PROD. DE CONCENTRADOS OLEOSOS A PARTIR DE EMULSÕES SOLÚVEIS AQUOSAS

60001111

Solução aquosa gerada no processo de limpeza / lavagem de elementos gráficos

FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA
Despejos com óleos e graxas: emulsão de óleo solúvel em meio aquoso
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
Lodo de ETE
DE ESGOTO (ETE)

Solvente sujo contaminado com resíduos de tinta poliuretano, oriunda da limpeza dos
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS
equipamentos de pintura
SCALLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AVULSOS DE MADEIRA DE USO
Borra de tinta formada pela coagulação do excesso de tinta poliuretano, oriunda da
RESIDENCIAL
cortina de água das cabines de pintura
Lodo de retifica , pó de vidro e areia / serragem contaminada com óleo proveniente do filtrado de óleo na usinagem ,
jateamento de peças , vazamento e derramamento
SCHEUERMANN E HEILIG DO BRASIL TEC EM PEÇAS EST. DOB. E MOLAS
FABRICAÇÃO DE PEÇAS
LTDA.
METÁLICAS ESTAMPADAS Lodo de ETE
SCHEUERMANN E HEILIG DO BRASIL TEC EM PEÇAS EST. DOB. E MOLAS
LTDA.

Tanque

3t

150 t / ano

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
Lodo de ETE
DA INDÚSTRIAIS DO PÃO

AUTO PEÇAS

60001056

Despejo com metais pesados : Solução aquosa de líquido penetrante

FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS Lodo da estação de tratamento de efluentes

PREVENT TWB DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. / CONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

180 t / ano

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE
Residuos de solvente contaminados com tintas e esmaltes
PERFUMARIA E COSMÉTICOS

AUTO PEÇAS

Tambor

Despejo com metais pesados : Lodo líquido de ETE

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE
Pano , papel , madeira , plástico , metal e EPIs contaminados
PERFUMARIA E COSMÉTICOS
Embalagens diversas contaminadas

PREVENT TWB DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

9t

FABRICAÇÃO DE PEÇAS
METÁLICAS ESTAMPADAS

GRANALHAS/PÓS DE FERRO

EPIs , papel , papelão , plastico , pano , estopa contaminada com óleo
Despejos com metais pesados , óleos e graxas emulsionados : solução aquosa gerada na lavagem de máquinas e
equipamentos
Resíduos de restaurante
Resíduos de varrição de fábrica
Resíduos de papel e papelão
Resíduos de plásticos polimerizados
Escória de granalha
Areia de Fundição
Resíduos de Refratários
Pó de ferro de moagem de granalha de aço
Comercial, Madeira, etc
Toucas, pantufas, máscaras, canetas de limpeza de contato, cartuchos de fax, bandejas de CI e escova de limpeza,
provenientes de linha produtiva.

FABRICAÇÃO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA
Dedeiras de borracha, EPIs, panos de limpeza
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
Filtro de óleo e de ar contaminados, adesivo plástico
FABRICAÇÃO DE PEÇAS E
Lampadas fluorescentes queimadas
ACESSÓRIOS PARA
Lâmpadas mistas
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Lâmpadas Halógenas
Resíduos plásticos composto pela aranha de Mold Compound
Luvas e panos contaminados com tinta de impressão
Tocas, pantufas, máscaras, canetas de limpeza de contato, esferas balls do CI e Placas plásticas de suporte do substrato do
FABRICAÇÃO DE PEÇAS E
CI (proveniente da Linha produtiva)
ACESSÓRIOS PARA
Filtros contaminados, sobras de WAFER com filme, adesivo plástico, filme plástico
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS contaminado com epoxi, embalagens de epoxi, embalagens de epoxi contendosobra de epóxi, sílica GEL e
embalagens de produtos químicos
Embalagens Super Wax e Superclean, dedeiras de borracha (EPI), panos de limpeza, seringas de fluxo para Mounterball,
resina de borracha Superclean e Super Wax

6 t / ano
6 t / ano

10 t / ano
14 t / ano
36 t / ano
36 t / ano
10 t / ano

50 t / ano
10 t / ano
5 t / ano
2000 Un / ano
800 Un / ano
1000 Un / ano
20 t / ano
10 t / ano
15 t / ano
15 t / ano
15 t / ano

SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL- IND. E COM. DE
COMPONENTES LTDA.

FABRICAÇÃO DE PEÇAS E
Solução aquosa gerada no desbaste de sílica
ACESSÓRIOS PARA
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Solução aquosa proveniente do processo de tratamento de efluentes (osmose reversa)

SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL- IND. E COM. DE
COMPONENTES LTDA.

FABRICAÇÃO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA
Pó de placa proveniente de corte de módulos de memória
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

2 t / ano

Outras

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. / CONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

60001128

SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL- IND. E COM. DE
COMPONENTES LTDA.

FABRICAÇÃO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA
Lodo da Estação de Tratamento de Efluente Industrial - torta do filtro prensa
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

6 t / ano

Caçamba (Contêiner)

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A / PREPARAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS PARA CO-PROCESSAMENTO

60001151

SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL- IND. E COM. DE
COMPONENTES LTDA.

FABRICAÇÃO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA
Resíduo de solda em pasta Lead Free
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

1 t / ano

Caçamba (Contêiner)

CAST METAIS E SOLDAS LTDA.

60000991

Borra de tinta industrial gerada no processo produtivo

156 t / ano

Tambor

COMÉRCIO DE TINTAS PIQUIRI LTDA. / RECUPERAÇAO DE TINTAS E SOLVENTES

60001053

Borra de tinta, gerada na pintura de peças (para-choques) para automóveis

192 t / ano

Tambor

J. A. GUARU INDUSTRIAL, COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA. / REPROCESSAMENTO DE BORRAS DE TINTAS

60001118

Lixo organico comum gerado nas instalações da empresa
lampadas, pilhas e baterias usadas
EPIs, panos, estopas, e uniformes contaminados

12 t / ano
30 t / ano
30 t / ano

Tambor

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. / ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS

60001002

150 t / ano

Outras

PRELUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

60001155

SMP AUTOMOTIVE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.

SMP AUTOMOTIVE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.

SMP AUTOMOTIVE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.

SPEL EMBALAGENS LTDA.

FABRICAÇÃO DE PARACHOQUES PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES
FABRICAÇÃO DE PARACHOQUES PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES
FABRICAÇÃO DE PARACHOQUES PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES

FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS
DE PLÁSTICO PARA PRODUTOS Resíduos plásticos ( polinylon ) com e sem impressão , colorido e cristal
ALIMENTÍCIOS

800 t / ano
800 t / ano

SPEL EMBALAGENS LTDA.

SPEL EMBALAGENS LTDA.

TECNOLITE PRODUTOS TECNICOS LTDA.
TEGULA SOLUÇÕES PARA TELHADOS LTDA.

TEGULA SOLUÇÕES PARA TELHADOS LTDA.

TEGULA SOLUÇÕES PARA TELHADOS LTDA.
TEGULA SOLUÇÕES PARA TELHADOS LTDA.

TRUE COLOR PIGMENTOS E CORANTES LTDA.

VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.

VISKASE BRASIL EMBALAGENS LTDA.

VITA HORSE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA- EPP

FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS
Panos impregnando de tintas e solventes provenientes do processo de limpeza de máquinas
DE PLÁSTICO PARA PRODUTOS
e anilox , do setor de Impressão
ALIMENTÍCIOS
Mix solidos contendo diversos : EPIs , panos , estopas , moletons , tecidos diversos , uniformes , máscaras , luvas , toucas ,
filtro de feltro agulhado , esponja de poliuretano , escova de sisal, pincéis , rolos , lixa , mangueiras , pó de polimento ,
FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS
massa de polimento , papel , papelão , papel cartão, papelão micro ondulado , fitas gomadas , fitas de arqueação , fitas ,
DE PLÁSTICO PARA PRODUTOS
pallets de madeira
ALIMENTÍCIOS
Resíduoa de tinta com solvente de origem industrial , comercial de construção civil e
da industria grafica ( borra de tinta )
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
Silicato de Cálcio com cimento
DIVERSOS
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS Lampadas com vapor de mercurio e sódio após uso
DE CONCRETO/CIMENTO
Lampadas quebradas
Borra da piscina de decantação
Estopas , panos , trapos , mangueiras , madeiras , papel , papelão , plásticos . EPIs ,filtros , embalagens contaminados com
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS óleos e graxas
DE CONCRETO/CIMENTO
Estopas , panos , trapos , mangueiras , madeiras papel , papelão , plasticos , EPIs , filtros , embalagens , pincéis e rolos
contaminados com tintas , solventes e verizes
Lodo pastoso de caixa separadora água e óleo
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
Classe IIA - Orgânico
DE CONCRETO/CIMENTO
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS Óleo lubrificante usado ou contaminado
DE CONCRETO/CIMENTO
Fluído e óleo hidraulico usado
Baterias e pilhas alcalinas
Borra e sobras de tinta da indústria gráfica
Despejos com metais pesados: solução aquosa gerada nos processos de limpeza de elementos gráficos
Embalagens metálicas (latas) e materiais metálicos diversos do descarte de matéria prima de indústria de diversas
atividades
Lixo tecnológico (sucatas eletrônicas)
COMÉRCIO ATACADISTA DE Plásticos contaminados com produtos químicos
CORANTES
Resíduos de colas, vernizes e resinas gerados no descarte de matérias primas em processos produtivos variados
Resíduos de madeira e embalagens contaminadas com produtos químicos diversos (EPI´s, panos, estopas, papéis, papelão,
plástico, blanquetas, filme de poliéster, madeira, vidros e lartas)
Solvente da indústria gráfica
Lâmpadas fluorescentes
Lâmpadas mistas
Óleo lubrificante usado
Resíduos de lavagem de veículos (borra oleosa)
Solventes e decapantes usados contaminados
Pano, papel, madeira, plástico, metal e EPI´s contaminados
TRANSPORTE COLETIVO
Filtros usados diversos e elementos filtrantes
URBANO E INTERMUNICIPAL
Embalagens diversas contaminadas
Terra, areia, serragem, material de absorção e de varrição de contaminados
Lubrificante usado (graxa usada)
FABRICAÇÃO DE EMBALANGES Resíduos e aparas de papelão
DE PLÁSTICO
Resíduo de tripa celulósica
FABRICAÇÃO DE ENERGÉTICOS
Limpeza de equipamentos, restos de matéria prima
VITAMÍNICOS VETERINÁRIOS

Embalagens primárias e secundárias danificadas, inutilizadas ou fora de uso
Mangueiras, conexões, borrachas, filtros, peças, acessórios e similares
Materiais e embalagens diversas contaminadas com, óleos, graxas, tintas, reagentes, solventes, produtos químicos,
FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS produtos de limpeza e similares
WINCOR NIXDORF SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
Acumuladores de energia
PARA COMPUTADORES
Produtos eletrônicos e seus componentes
Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e de luz mistas
Óleo Lubrificante usado

1,5 t / ano

Sacos

15 t / ano

Caçamba (Contêiner)

OBER S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

60001209

ALTERNATIVA AMBIENTAL LTDA. / ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

60001149

40000 L / ano

Tambor

600 t / ano

Caçamba (Contêiner)

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A / ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS

60000998

Caçamba (Contêiner)

APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. / RECUPERAÇÃO DE MERCÚRIO

60001000

SILCON AMBIENTAL LTDA. / ARMAZENAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

60001060

1000 Un / ano
500 kg / ano
2 t / ano
8,5 t / ano

Tambor
Outras

2,5 t / ano

Caçamba (Contêiner)

3,5 t / ano

Tambor

42 t / ano

Caçamba (Contêiner)

CDR PEDREIRA - CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. / ATERRO SANITÁRIO

60001076

Outras

LWART LUBRIFICANTES LTDA. / RERREFINO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS

60000990

DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA. / CONDICIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS

60001074

QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA. / RECUPERAÇÃO DE ÓLEOS SOLÚVEIS E LUBRIFICANTES USADOS E FAB. DE GRAXAS.

60001038

Caçamba (Contêiner)

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. / TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS

60001179

24000 kg / ano

Tanque

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS - SOCIEDADE LIMITADA / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

60001205

5000 kg / ano
10000 kg / ano

Outras formas
Outras formas

10000 kg / ano

Tambor

300 kg / ano
5000 kg / ano
500 kg / ano
1000 kg / ano

Caçamba (Contêiner)
Tambor
Tambor
Bombonas

PROLAB AMBIENTAL ANALISE E ASSESSORIA LTDA. / ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

60001193

1000 Un / ano
500 kg / ano
0,03 t / ano
0,25 t / ano
2,6 t / ano

Tambor
Caçamba (Contêiner)
Tanque

0,25 t / ano

Caçamba (Contêiner)

0,06 t / ano
0,25 t / ano
0,02 t / ano

Tambor
Caçamba (Contêiner)
Tambor

0,8 t / ano

Tambor

0,55 t / ano
55 Un / ano
25 Un / ano
0,15 t / ano
3800 L / ano
1500 L / ano
300 kg / ano
2000 kg / ano
2000 kg / ano
2000 kg / ano
1600 kg / ano

Tambor
Caçamba (Contêiner)
Caçamba (Contêiner)
Tambor
Tambor
Tambor
Sacos
Tambor
Sacos
Sacos
Tambor

3,6 t / ano
64 t / ano

ANEXO V
Fluxograma de Resíduos Sólidos

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

DIAGNÓSTICO | PMGIRS

ANEXO VI
Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
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