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RESUMO 

O progresso econômico-social e o desenvolvimento industrial aumentaram as 

quantidades de resíduos gerados pela humanidade; para se obter um equilíbrio ambiental é 

preciso que estes sejam reintroduzidos no ciclo de produção, sob a forma de matéria-prima. O 

meio ambiente vem nos dando sinais da sua incapacidade de armazenar todos os resíduos 

gerados e ainda as reservas de matéria-prima não são inesgotáveis. Desta forma as políticas de 

gerenciamento dos resíduos sólidos tornam-se fundamentais para o melhoramento da 

qualidade de vida da população e promover o crescimento sustentável das cidades no Brasil e 

no mundo. O município de Ribeirão Pires localiza-se na região do Grande ABC, a sudoeste 

do Estado de São Paulo, tendo a totalidade do seu pequeno território – 99 km2 – em área de 

mananciais, apresentando uma população de 107.046 habitantes, segundo dados oficiais. O 

objetivo do presente trabalho consistiu em realizar um diagnóstico da geração, coleta e 

destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Ribeirão Pires, além de 

verificar quais são as políticas e projetos da Prefeitura para essa área de atuação, e avaliar o 

sistema atual de coleta seletiva e triagem da cidade. Inicialmente, realizou-se uma revisão de 

bibliografia específica, consulta a trabalhos de pesquisa realizados por órgãos federais, 

estaduais e municipais, levantamento de dados e informações junto aos órgãos responsáveis 

pela administração dos resíduos sólidos, aplicação de entrevistas e questionários à parte 

técnica dos órgãos públicos relacionados diretamente com as atividades de coleta, tratamento 

e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, além da visita à cooperativa de reciclagem. 

Após estas atividades, o material e os dados coletados foram analisados e sistematizados para 

gerar informações e conhecimento que contribuem com propostas de gestão integrada dos 

resíduos sólidos no município. Pode-se concluir que há muitas questões a serem debatidas na 

esfera municipal referente a resíduos sólidos e as respostas e soluções destas precisam ser 

executadas pelo poder público em seu âmbito de atuação. Os principais problemas atuais são 

referentes à melhoria da organização administrativa e logística da coleta seletiva, das 

instalações físicas da Cooperpires, o incentivo financeiro aos associados da cooperativa e o 

desenvolvimento de ações de pesquisas e projetos na área de resíduos sólidos domiciliares. 

PALAVRAS-CHAVE: Sevemasa, cooperativa, Mauá, aterro sanitário, mananciais. 
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1. INTRODUÇÃO: OS RESÍDUOS SÓLIDOS 

1.1. Contexto dos resíduos sólidos urbanos 

O desenvolvimento social, econômico e cultural e as conquistas tecnológicas do 

homem contemporâneo desencadeiam condições para melhoria da qualidade de vida para 

parte reduzida da humanidade, enquanto outro amplo segmento dela piora, ao mesmo tempo 

em que aumenta a responsabilidade de cada cidadão em relação à preservação do meio 

ambiente. Um dos produtos resultantes desse desenvolvimento corresponde aos resíduos 

sólidos urbanos que, quando não gerenciados por meio de sistemas corretos e eficazes podem 

prejudicar a qualidade de vida das comunidades que os geram (MUCELIN; CUNHA; 

PEREIRA; 2001) e, evidentemente o estabelecimento dos sistemas ambientais.  

Nesse sentido, conforme Fresca (2003, p.32) se comprova que: 

O progresso econômico e o desenvolvimento industrial aumentaram as 
quantidades de resíduos geradas, e para se obter um equilíbrio é preciso que 
estes sejam reintroduzidos no ciclo de produção, sob a forma de matéria-
prima. O meio ambiente vem nos dando sinais da sua incapacidade de 
armazenar todos os resíduos gerados e ainda a matéria-prima não são 
inesgotáveis, desta forma as política de gerenciamento dos resíduos sólidos 
tornam-se fundamentais para o melhoramento da qualidade de vida da 
população e promover o crescimento sustentável das cidades. 

Assim, a gestão dos resíduos sólidos domiciliares está ligada a um “conjunto de 

ações, procedimentos e controle; e recursos humanos, financeiros e materiais organizados cuja 

finalidade é controlar os impactos ao meio ambiente”, e, além disso, “compreende o conjunto 

de todas as atividades envolvidas desde a geração dos resíduos até sua disposição final”, como 

o autor antes citado coloca. 

De acordo com Reichman e Faria (2007), o Brasil retrata um descompasso em 

termos de gestão dos resíduos sólidos, em relação aos países mais desenvolvidos, pela falta de 

investimento na área de limpeza pública e pela ausência de políticas públicas efetivas voltadas 

para a questão.  
Essa situação é o reflexo da falta de articulação entre as três esferas de 
governo, para equacionar as inúmeras barreiras e incógnitas características 
do sistema de limpeza pública, como por exemplo, falta de uma política 
nacional de limpeza pública; ausência de fiscalização ambiental; 
profissionais sem capacitação apropriada e específica; restrições de natureza 
financeira; carência de linhas de créditos específicas e, principalmente, a 
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falta de continuidade política e administrativa (REICHMANN; FARIA, 
2007, p. 1). 

A responsabilidade pela proteção do meio ambiente, pelo combate à poluição e pela 

oferta de saneamento básico adequado a todos os cidadãos brasileiros está prevista na própria 

Constituição Federal de 1988, que deixa ainda, a cargo dos municípios, legislar sobre assuntos 

de interesse local e de organização dos serviços públicos. Por isto, e por tradição, as gestões 

da limpeza urbana e dos resíduos sólidos domiciliares gerados em seu território são de 

responsabilidade exclusiva dos municípios, inclusive, resíduos provenientes dos 

estabelecimentos de serviços de saúde, que são de gestão conjunta entre as prefeituras e os 

próprios geradores (IBGE, 2002). 

Não atender os requerimentos ambientais acarreta problemas de diversos tipos como 

a carência de saneamento ambiental, especialmente de disposição final adequada de lixo, 

repercute diretamente sobre a qualidade da água e de outros subsistemas naturais. A gestão de 

recursos hídricos está estreitamente relacionada com a gestão do saneamento, coleta e 

disposição final dos resíduos urbanos (SILVA, 2000), apresentando na atualidade grande 

preocupação por parte dos consórcios e comitês de bacias. 

Considerando o anterior, a falta de planejamento para o assentamento urbano 

adequado, somada às más condições de moradia e a qualidade de vida dos habitantes contribui 

para que o serviço de coleta não funcione de forma eficiente. 

Pode ser observado que o crescimento populacional, aliado ao incremento das 

atividades industriais, no caso particular do Estado de São Paulo, tem acarretado um aumento 

considerável na produção de resíduos. Paralelamente a esse crescimento amplia-se o anseio 

por um desenvolvimento sustentável, portanto a urgência em se efetuar o gerenciamento 

criterioso desses resíduos, de modo a permitir o controle e a prevenção da poluição do meio 

ambiente (CETESB, 2008), e contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos habitantes. 

Geralmente, os órgãos responsáveis pela administração dos resíduos têm a tendência 

de levar mais em consideração aspectos como a coleta e o transporte, não dando a devida 

importância às técnicas de tratamento e destinação final, que provoca problemas muito sérios. 

O resultado de tais práticas manifesta-se na presença de lixões que, de acordo com Brescansin 

(1997): 
[...] poluem e contaminam o aqüífero e o lençol freático, conferindo 
patogenicidade e toxicidade às águas subterrâneas; redução da flora e da 
fauna do solo e das águas superficiais, poluição e contaminação das bacias 
hidrográficas; permanência de produtos não biodegradáveis no meio 
ambiente; acúmulo de nutrientes minerais no solo e nas águas; aumento de 
vetores e, eventualmente, constituindo veículo de doenças em animais e na 
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população carente; poluição atmosférica ao ser incinerado; detrimento dos 
aspectos visuais do meio ambiente. 

Desde a coleta até a disposição final, muitas vezes próximo aos reservatórios e 

nascentes de abastecimento d´água para a população, representam um problema preocupante, 

pois, a falta de estudos mais rigorosos dos resíduos e sobretudo o chorume, líquido altamente 

poluído que se escoa dos depósitos de lixo após determinado tempo de fermentação e 

putrefação, acaba atingindo os mananciais, as águas subterrâneas, o lençol freático, as fontes 

de água que abastecem as cidades, podendo causar gravíssimas doenças às populações 

vizinhas (MIRANDA NETO, 2000), sem contar com os prejuízos aos demais organismos 

vivos. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), o problema da 

disposição final assume uma magnitude alarmante. Quanto aos resíduos urbanos e públicos, o 

que se percebe é uma ação generalizada das administrações públicas locais ao longo dos anos 

em apenas afastar das zonas urbanas o lixo coletado, depositando-o por vezes em locais 

absolutamente inadequados, como encostas florestadas, manguezais, rios, baías e vales. “Mais 

de 80% dos municípios vazam seus resíduos em locais a céu aberto, em cursos d'água ou em 

áreas ambientalmente protegidas, a maioria com a presença de catadores – entre eles crianças 

– denunciando os problemas sociais que a má gestão do lixo acarreta” (IBAM, 2001, p. 3), 

práticas que estão mudando lentamente. 

A situação do manejo de resíduos sólidos no país tornou-se mais preocupante, 

principalmente no que diz respeito à questão da disposição final, uma vez que 63,6% dos 

municípios brasileiros utilizam lixões como forma de disposição dos resíduos sólidos urbanos, 

18,4% utiliza aterros controlados e somente 13,8% dos municípios dispõem os resíduos em 

aterros sanitários (IBGE, 2002).  

Ante a gravidade do problema dos lixões no Brasil, o IBAM (2007), em seu estudo 

sobre gestão integrada de resíduos sólidos, através do projeto “Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo” aplicado a resíduos sólidos, enfatiza que providências urgentes têm 

de ser tomadas para reverter esse quadro, e a necessidade de mudança de conceitos e formas 

de tratar o assunto é premente para que sejam alcançados melhores resultados no manejo dos 

resíduos sólidos urbanos, principalmente na disposição final. Diversos autores e manuais 

sobre resíduos salientam os problemas que representam as distintas formas de lixo em termos 

ambientais, sociais e econômicos. Berríos (2009) faz referência a um dos conflitos espaciais 

por eles causados anotando que: 

Ao contrário dos líquidos e gasosos, que são capazes de diluir-se nos corpos 
d´água ou na atmosfera, os resíduos sólidos permanecem por muito tempo 
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no lugar em que foram dispostos, sem descompor-se totalmente, 
conservando seus princípios ativos por mais de quatro décadas, dependendo 
das condições do solo, do lençol freático e do meio externo aéreo. 

Além disso, os resíduos sólidos apresentam um problema particular, pois percorrem 

um longo caminho – geração, descarte, coleta, transporte, tratamento e disposição final–, 

envolvendo diversos atores, de modo que o tratamento meramente técnico tem apresentado 

resultados pouco animadores. 

Outra dificuldade são os recursos envolvidos, pois devido ao aumento 
considerável na produção per capita de resíduos e à aglomeração urbana 
acelerada que vem se verificando em nossas cidades, são necessários 
investimentos vultosos para a aquisição de equipamentos, treinamento, 
capacitação, controle e custeio de todo o sistema de manejo de resíduos 
sólidos (IBAM, 2007, p. 11). 

De natureza complexa, o problema deixa de ser simplesmente uma questão de 

gerenciamento técnico para inserir-se em um processo orgânico de gestão participativa, dentro 

do conceito de gestão integrada de resíduos sólidos. A gestão que se propõe envolve a 

articulação com os diversos níveis de poder existentes e com os representantes da sociedade 

civil nas negociações para a formulação e implementação de políticas públicas, programas e 

projetos (IBAM, 2007). 

Sempre de acordo com o IBAM, a gestão integrada de Resíduos Sólidos pode ser 

entendida como a maneira de “conceber, implementar e administrar sistemas de manejo de 

resíduos sólidos urbanos, considerando uma ampla participação dos setores da sociedade e 

tendo como perspectiva o desenvolvimento sustentável”. Esse sistema deve considerar a 

ampla participação e intercooperação de todos os representantes da sociedade, do primeiro, 

segundo e terceiros setores, assim exemplificados: governo central; governo local; setor 

formal; setor privado; ONGs; setor informal; catadores; todos geradores e responsáveis pelos 

resíduos, especialmente toda a comunidade, uma vez que a maior parte dos resíduos sólidos se 

originam nas residências. 

A promulgação da Política Federal de Saneamento Básico, pela Lei 11.145, de 

05/01/2007 “estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, representando um 

marco histórico no setor e oferecendo respaldo legal consistente para a melhoria do manejo 

dos resíduos sólidos no país” (IBAM, 2007). A referida lei determinou também as regras de 

atuação do governo federal, o que gera os passos para o fomento ao desenvolvimento do setor, 

o estímulo à reestruturação dos serviços e revitalização dos prestadores (BRASIL, 2008b).  

Além disso, ela fixou também instrumentos complementares de regulamentação sob 

responsabilidade do Governo federal, como o Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB), 

os Programas de investimentos que utilizam recursos de responsabilidade da União e o 
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Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, com o papel não só de dispor 

informações como também de avaliar programas e ações (BRASIL, 2008b), porém, essas 

iniciativas têm dificuldades em implementar-se dada a complexidade dos problemas de 

saneamento básico. 

1.2. Resíduos sólidos urbanos no mundo 

Quanto à produção de resíduos sólidos domiciliares no mundo, em 2001, obteve-se 

cerca de 2 milhões de toneladas por dia, ou seja, 730 milhões de toneladas ao ano. A 

contribuição de alguns países na produção mundial deste tipo de resíduos chama a atenção: só 

os Estados Unidos, por exemplo, gera 230 milhões de toneladas ao ano, o que representa 31% 

do total de resíduos domiciliares gerados no mundo. Somados aos do Canadá e países 

ocidentais da Europa atinge-se 56% do total mundial (GRIMBERG, 2009).

Países industrializados produzem mais de 1 kg de lixo por dia. O Canadá gerou 12 

milhões de toneladas de resíduos sólidos domiciliares em 2002, o que corresponde a 383 kg 

per capita /ano. Do total, 2,5 milhões de toneladas foram para reciclagem ou reutilizados de 

outra forma (STATISTICS CANADA, 2005). 

Segundo a UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

(EPA, 2008) em 2007, das 254 milhões de toneladas de resíduos sólidos gerados nos EUA, 

85 milhões de toneladas, ou 33,4%, foram reciclados ou foram para compostagem 

comparado a 30,1% em 2000; 32 milhões de toneladas, ou 12,6%, foram aproveitados como 

resíduos em usinas de energia; e 137 milhões de toneladas, ou 54 % foram para aterros 

comparados a 55,3% em 2000.  Cabe destacar que algumas estatísticas afirmam que um 

norte-americano médio produz em torno de 2 kg de lixo por dia. 

Além disso, nas grandes cidades do mundo freqüentemente os detritos viajam 

centenas de quilômetros para serem depositados em aterros - em Toronto, os caminhões de 

lixo percorrem 800 km até seu destino final (EPA, 2008). Por sua vez, os de Nova York são 

transportados a mais de 500 km dessa cidade. Isto se deve à acentuada carência de locais 

aptos para a sua disposição final. 

Pode-se estimar que o montante anual total de resíduos urbanos recolhidos na Europa 

Ocidental representava mais de 210 milhões de toneladas entre 1998 e 2001. Cerca de 550 kg 

de resíduos municipais foram gerados per capita por ano na Europa Ocidental entre 1998 e 

2001, dos quais 456 kg foram gerados pelas famílias (domiciliares). Na Europa Ocidental, em 

média, os resíduos urbanos consistiram principalmente em matérias orgânicas (27%) e 
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produtos derivados do papel (26%). A porcentagem de resíduos recolhidos separadamente, a 

nível global aumentou, mas permaneceu muito variável entre países e os tipos de materiais 

(EUROPEAN COMMUNITIES, 2003). 

O relatório europeu considera resíduos municipais como aqueles originários de 

residências, comércio, pequenas empresas, escritórios e edifícios de instituições como escolas, 

hospitais, prédios do governo, etc. Consideram-se também, resíduos a partir de serviços 

municipais selecionados, isto é, resíduos provenientes de parques e manutenção de jardins, de 

serviços de limpeza de ruas (varrição de ruas, conteúdo de containers de matéria orgânica, 

limpeza de mercado) também estão incluídos. Resíduos são geralmente coletados porta a 

porta através da coleta tradicional (mistura de resíduos domésticos) ou coletados 

separadamente por meio da coleta seletiva para aproveitamento posterior ou reciclagem 

(coleta porta a porta/ depósitos voluntários). A definição também se relaciona aos resíduos 

recolhidos diretamente pelo setor privado (empresas ou instituições privadas sem fins 

lucrativos) que não representam as municipalidades ou as originárias de zonas rurais que não 

se enquadram no serviço de coleta regular de resíduos, apesar de serem eliminados pelo 

próprio gerador (EUROPEAN COMMUNITIES, 2003). No entanto, a acepção exclui os 

resíduos provenientes da rede de coleta e tratamento municipal de esgotos e resíduos de 

construção e demolição municipal. 

Embora haja melhoria nos países ricos, nos países subdesenvolvidos a situação se 

apresenta totalmente oposta: o gerenciamento dos resíduos é muito precário. 

1.3. Situação dos resíduos sólidos urbanos no Brasil 

As projeções realizadas com metodologia científica pela Associação Brasileira de 

Empresa de Limpeza Púbica e Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2007, conduziram a 

resultados surpreendentemente diferentes daqueles anteriormente utilizados para caracterizar 

a situação brasileira na geração e coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2000. Os novos números revelaram que 

no Brasil, em 2007, coleta-se um total de 140.911 toneladas por dia, um valor

significativamente menor do que as cerca de 161.827 toneladas por dia anteriormente 

adotadas como referencial na PNSB 2000. Essa diferença, seguramente se deve às 

metodologias empregadas para o cálculo.
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Se é positivo que o total coletado seja menor e, portanto, também menores passem a 

ser as necessidades de tratamento e disposição final destes resíduos, verifica-se que o total 

gerado é muito superior e que anualmente cerca de 10 milhões de toneladas de RSU deixam 

de ser coletados tendo um destino absolutamente incerto e certamente inadequado 

(ABRELPE, 2007). 

Nesse mesmo estudo, a quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados em 2007, os 

quais incluem tanto o lixo domiciliar, quanto o público, foi de 61,5 milhões de toneladas, 

destes 51,4 milhões são coletados, ou seja, 16% apresentam um destino incerto. 

Nas Pesquisas Nacionais de Saneamento Básico (PNSB) do IBGE, realizadas nos 

anos de 1989 e 2000, verifica-se que a coleta de lixo atingia respectivamente 97,2% e 99,4% 

dos municípios do país. Além disso, constata-se que a produção diária de lixo domiciliar no 

país estava na faixa de 125.000 toneladas em 2000. Deste montante, 47,1% era destinado a 

aterros sanitários, 22,3 % a aterros controlados e 30,5 % aos lixões, embora muitos técnicos 

questionam a existência dos aterros controlados.

Segundo AZEVEDO (2001) e a PNSB de 2000 (IBGE, 2002), a produção média per 

capita de resíduos sólidos no país por dia, era de respectivamente de 0,73 kg/hab.dia e 0,74 

kg/hab.dia, variando conforme o tamanho das cidades. 

A Tabela 1 expressa a variação das composições do lixo em alguns países, 

deduzindo-se que a participação da matéria orgânica tende a se reduzir nos países mais 

desenvolvidos ou industrializados, provavelmente em razão da grande incidência de alimentos 

semipreparados disponíveis no mercado consumidor. As características do lixo podem variar 

em função de aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os 

mesmos fatores que também diferenciam as comunidades entre si e as próprias cidades. 

 Tabela 1- Comparação da composição gravimétrica do lixo de alguns países. 
Composição gravimétrica do lixo de alguns países (%) 

COMPOSTO BRASIL ALEMANHA HOLANDA EUA
Mat. orgânica 65 61,2 50,3 35,6
Vidro 3 10,4 14,5 8,2 
Metal 4 3,8 6,7 8,7 
Plástico 3 5,8 6 6,5 
Papel 25 18,8 22,5 41 

  Fonte: Adaptado de IBAM, 2001. 

Segundo o IBAM (2001), alguns municípios, especialmente nas regiões Sul e 

Sudeste – como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba –, alcançam índices de produção mais 

elevados, que podem chegar a 1,3kg/hab./dia, considerando todos os resíduos manipulados 
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pelos serviços de limpeza urbana (domiciliares, comerciais, de limpeza de logradouros, de 

serviços de saúde e entulhos), maior produção em função do maior poder de compra da 

população. 

No diagnóstico do manejo de resíduos urbanos de 2006 (BRASIL, 2008a), a coleta 

seletiva é praticada em 72,3% dos municípios brasileiros amostrados, o que constata 

claramente o crescimento da proporção dos que fazem coleta seletiva quando cresce o porte 

do município. Nesse estudo, vale ressaltar que não se tem informações sobre a abrangência 

dessa coleta seletiva em cada município, podendo a mesma ocorrer somente em uma pequena 

parte como também em parte significativa do município. A forma predominante no Brasil de 

realização da coleta seletiva é porta a porta, com 71,7% das iniciativas. Através da análise dos 

dados de quais os agentes que realizam essa coleta seletiva, constata-se a força das 

associações ou cooperativas de catadores que tem apoio das prefeituras, sendo este agente 

com maior participação nas duas formas de coleta, porta a porta e Posto de Entrega Voluntária 

(PEV), seguido pelo agente prefeitura. 

Além disso, a execução da coleta de resíduos sólidos domésticos e públicos é 

realizada, na maior parte dos municípios, por empresas terceirizadas de modo exclusivo 

(39,2%), seguida da atuação exclusiva da prefeitura (32,5%) e pelo trabalho conjunto da 

prefeitura e empresas (28,3%). E a freqüência de coleta que predomina é de duas ou três vezes 

semanais (61,8%), com uma considerável taxa de população atendida com coleta diária 

(33,9%) e uma taxa residual de população atendida com coleta de freqüência semanal (4,3%).

No mesmo estudo do Ministério das Cidades, a massa coletada (Resíduos 

Domiciliares + Resíduos públicos) per capita em relação à população urbana dos municípios, 

apresentou valores médios que vão de 0,74Kg/hab./dia, na faixa 2 (de 30.001 a 100.000 

habitantes), a 1,07 Kg/hab./dia, na faixa 6 (com mais de 3.000.000 de habitantes). O indicador 

massa coletada (Resíduos Domiciliares), sem considerar resíduos públicos, per capita em 

relação à população atendida com o serviço de coleta, tem-se valores médios que vão de 0,56 

Kg/hab./dia, na faixa 2, a 0,79 Kg/hab./dia, na faixa 6, com tendência de crescimento 

proporcional ao tamanho do município.  

Em comparação com a PNSB 2000 do IBGE (2002), nas cidades com até 200 000 

habitantes, pode-se estimar a quantidade coletada de lixo domiciliar, variando entre 450 e 700 

gramas por habitante/dia; acima de 200 mil habitantes, essa quantidade aumenta para a faixa 

entre 800 e 1 200 gramas por habitante / dia. A média brasileira de produção de resíduos 

domiciliares per capita é de 740 gramas por habitante/dia. Quer dizer, a produção de resíduos 

está em função do tamanho das cidades. 
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Dos 5 507 municípios brasileiros, 4 026, ou seja, 73,1% têm população até 20 000 

habitantes. Nestes municípios, 68,5% dos resíduos gerados são vazados em lixões e em 

alagados. Mas, por outro lado, coletam somente 12,8 % do total brasileiro (20 658 t/dia). Isto 

é menos do que o gerado pelas 13 maiores cidades brasileiras, com população acima de 1 

milhão de habitantes. Só estas coletam 31,9 % (51 635 t/dia) de todo o lixo urbano brasileiro, 

e têm seus locais de disposição final em melhor situação: apenas 1,8 % (832 t/dia) é destinado 

a lixões, o restante são depositados em aterros controlados ou sanitários (IBGE, 2002). 

1.4. Conceitos de resíduos sólidos 

Para termos um marco referencial adequado sobre alguns conceitos básicos, nos 

remitiremos à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT – NBR 10.004, 2004), 

quem define certos termos como:  
Resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam 
de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas 
e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

Para melhor compreensão sobre os termos utilizados neste trabalho de conclusão de 

curso, apresentam-se os conceitos em seguida. De acordo com o Dicionário de Aurélio 

Buarque de Holanda, "lixo é tudo aquilo que não se quer mais e se joga fora; coisas inúteis, 

velhas e sem valor." 

Reciclagem: é o processo de transformação de um material, cuja primeira utilidade 

terminou, em outro produto. Por exemplo: transformar o plástico da garrafa PET em cerdas de 

vassoura ou fibras para moletons. Separação e recuperação de materiais usados e descartados 

e que podem ser transformados ou reutilizados (IBGE, 2002). 

Coleta Seletiva: Conjunto de procedimentos referentes ao recolhimento diferenciado 

de resíduos recicláveis (papéis, plásticos, metais, vidros, e outros) e/ou de resíduos orgânicos 

compostáveis, que tenham sido previamente separados dos demais resíduos considerados não 

reaproveitáveis, nos próprios locais em que tenha ocorrido sua geração. Separação e 

acondicionamento de materiais recicláveis em sacos ou recipientes nos locais onde o lixo é 

produzido, objetivando, inicialmente, separar os resíduos orgânicos (restos de alimentos, 

cascas de frutas, legumes etc.) dos resíduos inorgânicos (papéis, vidros, plásticos, metais etc.). 
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Esta prática facilita a reciclagem porque os materiais, estando mais limpos, têm maior 

potencial de reaproveitamento e comercialização (IBGE, 2002). 

Aterro sanitário - técnica de disposição do lixo, fundamentado em critérios de 

engenharia e normas operacionais específicas, que permite a confinação segura em termos de 

controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública (IBGE, 2002). 

Aterro controlado - local utilizado para despejo do lixo coletado, em bruto, com 

cuidado de, após a jornada de trabalho, cobri-lo com uma camada de terra, sem causar danos 

ou riscos à saúde pública e a segurança, minimizando os impactos ambientais (IBGE, 2002). 

Lixão ou Vazadouro a céu aberto - disposição final do lixo pelo seu lançamento, 

em bruto, sobre o terreno sem qualquer cuidado ou técnica especial (IBGE, 2002). 

São várias as maneiras que os autores utilizam para classificar os resíduos sólidos. 

As mais comuns são quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente e quanto 

à natureza ou origem. 

De acordo com a NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), os resíduos sólidos, fundamentalmente os originados pela atividade industrial, 

podem ser classificados em: 

Classe I – Perigosos - são aqueles que, em função de suas características intrínsecas 

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam 

riscos à saúde pública através 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 perigosos 

Classe II A - Não inertes - Aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes, nos termos desta Norma. Os 

resíduos classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

Classe II B – Inertes - Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático 

com água destilada ou desionizada, 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. 

Através da consulta ao “Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos” 

(IBAM, 2001), a sua origem é a principal variável para a caracterização dos resíduos sólidos 
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em geral. A partir deste critério, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em cinco 

classes, a saber: 

1. Lixo doméstico ou residencial: São os resíduos gerados nas atividades diárias em 

casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais. 

2. Lixo comercial: São os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas 

características dependem da atividade ali desenvolvida. 

Nas atividades de limpeza urbana, os tipos "doméstico" e "comercial" constituem o 

chamado "lixo domiciliar", que, junto com o lixo público, representam a maior parcela dos 

resíduos sólidos produzidos nas cidades. 

3. Lixo público: São os resíduos presentes nos logradouros públicos, em geral 

resultantes da natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e também aqueles 

descartados irregular e indevidamente pela população, como entulho, bens considerados 

inservíveis, papéis, restos de embalagens e alimentos. 

4. Lixo domiciliar especial: Grupo que compreende os entulhos de obras, pilhas e 

baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus. Observe que os entulhos de obra, também 

conhecidos como resíduos da construção civil, só estão enquadrados nesta categoria por causa 

da grande quantidade de sua geração e pela importância que sua recuperação e reciclagem 

vem assumindo no cenário nacional. 

5. Lixos de fontes especiais: São resíduos que, em função de suas características 

peculiares, passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, 

estocagem, transporte ou disposição final. Dentro da classe de resíduos de fontes especiais, 

merecem destaque: 

a) Lixo industrial: são os resíduos gerados pelas atividades industriais. São resíduos 

muito variados que apresentam características diversificadas, pois estas dependem do tipo de 

produto manufaturado. Devem, portanto, ser estudados caso a caso. Adota-se a NBR 10.004 

da ABNT para se classificar os resíduos industriais: Classe I (Perigosos), Classe II A (Não-

Inertes) e Classe II B (Inertes). 

b) Lixo radioativo: assim considerados os resíduos que emitem radiações acima dos 

limites permitidos pelas normas ambientais. No Brasil, o manuseio, tratamento, 

acondicionamento e disposição final do lixo radioativo estão a cargo da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear – CNEN. 

c) Lixo de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários: resíduos gerados tanto 

nos terminais, como dentro dos navios, aviões e veículos de transporte. Os resíduos dos portos 

e aeroportos são decorrentes do consumo de passageiros em veículos e aeronaves e sua 
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periculosidade está no risco de transmissão de doenças já erradicadas no país. A transmissão 

também pode se dar através de cargas eventualmente contaminadas, tais como animais, carnes 

e plantas. 

d) Lixo Agrícola: formado basicamente pelos restos de embalagens impregnados 

com pesticidas e fertilizantes químicos, utilizados na agricultura, que são perigosos. Portanto 

o manuseio destes resíduos segue as mesmas rotinas e se utiliza dos mesmos recipientes e 

processos empregados para os resíduos industriais Classe I. A falta de fiscalização e de 

penalidades mais rigorosas para o manuseio inadequado destes resíduos faz com que sejam 

misturados aos resíduos comuns e dispostos nos vazadouros das municipalidades, ou – o que 

é pior – sejam queimados nas fazendas e sítios mais afastados, gerando gases tóxicos. 

e) Resíduos de serviços de saúde: Compreende todos os resíduos gerados nas 

instituições destinadas à preservação da saúde da população, com base na NBR 12808 da 

ABNT. Incluem nessa classificação, de maneira geral, agulhas, seringas, gazes, bandagens, 

algodões, órgãos e tecidos removidos, meios de culturas, animais usados em teste, sangue 

coagulado, resíduo químico, tóxico, corrosivo, inflamável, medicamento vencido, 

contaminado, entre outros. São incluídos nessa categoria, também os restos gerados em 

estabelecimentos veterinários, laboratórios químicos, bioquímicos, biológicos e 

assemelhados. 

Cabe destacar, na linha classificatória de Berríos (1994) que pode ser agregada uma 

nova categoria de lixo de fontes especiais, como seria o caso do lixo espacial, proveniente de 

restos de naves lançadas ao espaço, bem como objetos perdidos ou descartados por elas e que 

terminam caindo na Terra.

1.5. Tratamento de resíduos sólidos urbanos

r

Segundo o IBAM (2001), pode-se definir tratamento como uma série de 

procedimentos destinados a reduzir a quantidade ou o potencial poluidor dos resíduos sólidos, 

através do impedimento do descarte de lixo em ambiente ou local inadequado, ou 

transformando-o em material inerte ou biologicamente estável. 

O tratamento mais eficaz é o prestado pela própria população quando está 

empenhada em reduzir a quantidade de lixo, evitando o desperdício, no reaproveitamento dos 

materiais, na separação dos recicláveis em casa ou na própria fonte e no descarte do lixo de 

maneira correta, quer dizer, disciplinando o consumo, realizando a triagem domiciliar e 

cuidando o seu bom manejo. 
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Além desses procedimentos, existem processos físicos e biológicos que objetivam 

estimular a atividade dos microorganismos que atacam o lixo, decompondo a matéria orgânica 

e evitando a poluição, uma vez que os resíduos patogênicos podem ser transformados em 

outros inertes como acontece com a prática da compostagem. As usinas de incineração ou de 

reciclagem e compostagem interferem sobre essa atividade biológica até que ela cesse, 

tornando o resíduo inerte e não mais poluidor. 

Em termos práticos, a incineração do lixo consiste também um tratamento eficaz para 

reduzir o seu volume, e torna o resíduo absolutamente inerte em pouco tempo, se realizada de 

forma adequada. Mas sua instalação e funcionamento são geralmente dispendiosos, 

principalmente em razão da necessidade de filtros e implementos tecnológicos sofisticados 

para diminuir ou eliminar a poluição do ar provocada por gases e material particulado 

produzidos durante a queima do lixo.  

Uma outra vantagem pragmática consiste em que as usinas de reciclagem e 

compostagem geram emprego e renda e podem reduzir a quantidade de resíduos que deverão 

ser dispostos no solo, em aterros sanitários, especialmente quando se considera que a massa 

de matéria orgânica do lixo domiciliar representa, no mínimo, 50% do peso total. 

A economia da energia que seria gasta na transformação da matéria-prima, já contida 

no reciclado, e a transformação do material orgânico do lixo em composto orgânico adequado 

para nutrir o solo destinado à agricultura, entre outras utilidades tradicionais, representam 

vantagens ambientais e econômicas importantes proporcionadas pelas usinas de reciclagem e 

compostagem. 

1.6. Disposição final de resíduos sólidos13. Disposição Final 

Novamente consultando o Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

(IBAM, 2001), podemos constatar que ele relata que com o crescimento das cidades, o desafio 

da limpeza urbana não consiste apenas em remover o lixo de logradouros e edificações, mas, 

principalmente, em dar um destino final adequado aos resíduos coletados. 

Essa questão merece atenção porque, ao realizar a coleta de lixo de forma ineficiente, 

as prefeituras são pressionadas pela população para melhorar a qualidade do serviço, pois se 

trata de uma operação totalmente visível aos olhos da população. Assim, diante de um 

orçamento restrito, como ocorre em grande número das municipalidades brasileiras, o sistema 

de limpeza urbana não hesitará em relegar a disposição final para o segundo plano, dando 

prioridade à coleta e à limpeza pública. 
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Por essa razão, tornou-se comum observar-se nos municípios de menor porte a 

presença de "lixões", ou seja, locais onde o lixo coletado é lançado diretamente sobre o solo 

sem qualquer controle e sem quaisquer cuidados ambientais, poluindo tanto o solo, quanto o 

ar e as águas subterrâneas e superficiais das vizinhanças, além, de acordo com BERRÍOS 

(1998), de atingir a vegetação e a fauna. 

Os lixões, além dos problemas sanitários com a proliferação de vetores de doenças, 

também se constituem em sério problema social, porque acabam atraindo os "catadores", 

indivíduos que fazem da catação do lixo um meio de sobrevivência, muitas vezes 

permanecendo na área do aterro, em abrigos e casebres, criando famílias e até mesmo 

formando comunidades. 

Diante desse quadro, o processo recomendado para a disposição adequada do lixo 

domiciliar consiste no aterro, existindo dois tipos: os aterros sanitários e os aterros 

controlados. A diferença básica entre um aterro sanitário e um aterro controlado reside no fato 

de que este último prescinde da coleta e tratamento do chorume, assim como da drenagem e 

queima do biogás. 

Resumindo e baseando-nos em Berríos (1993), os problemas provocados pelo 

manejo incorreto e disposição aleatória dos resíduos podem ser agrupados em: 

1) Impactos ambientais; 

2) Agressões à sociedade; 

3) Impactos econômicos;  

4) Alterações no espaço geográfico. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1. História de Ribeirão Pires 

Emancipada de Santo André em 1953, a história do território de onde se localiza o 

centro urbano de Ribeirão Pires se remonta ao século XVII. Antes disso, o local era usado 

apenas como passagem para quem ia da Vila Mogi para São Paulo ou Santos. Nessa época, 

Ribeirão Pires chamava-se Caguassú, Mata Grande ou Mata Virgem em Tupi Guarani. 

No século XVII Ribeirão Pires começou seu povoamento atraindo muitas famílias 

que se fixaram nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora do Pilar construída, segundo 

registros, no ano de 1719. A área era tida como passagem entre São Bernardo do Campo e 

Mogi das Cruzes. 

Na segunda metade do século XIX, com a construção da estrada de ferro São Paulo 

Railway para levar a produção de café ao porto de Santos, surge um novo povoado às 

margens da ferrovia e começa, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de olarias e madeireiras 

por contar com matéria-prima do solo argiloso e da abundância de madeira de lei para 

construção de dormentes. 

Com a construção da estação ferroviária em 1885, o povoado, que já recebe o nome 

de Ribeirão Pires, por estar próximo a um ribeirão que corta uma fazenda da família Pires, 

começa a se desenvolver rapidamente. Com a vinda de uma migração italiana em 1887, se 

estabelece a ocupação das margens da estrada de ferro que superou a ocupação da colônia 

mais antiga em torno da Igreja do Pilar. Em 1893 demarca-se o loteamento da área central. A 

primeira construção da Igreja São José é datada de 1895. Nessa época, a vila começa a ter 

vida urbana, com comércio e pequenas indústrias. Alguns anos depois uma nova estação 

ferroviária foi construída, a mesma até hoje, que passou por algumas modificações as mantém 

as características da época. 

Em 1925, com a construção da represa Billings, 6,5% de seu território foi inundado 

pelo lago, instalado para a geração de energia elétrica, mas que a partir de 1974 transformou-

se em reservatório prioritário para o abastecimento humano, fato que deve ser considerado 

nos estudos para estabelecer aterros sanitários. Com o desenvolvimento industrial do país e da 

região entre as duas grandes guerras, Ribeirão recebe mais empresas e novos imigrantes, 
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vindos principalmente da Europa e Japão após a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, com o 

qual a produção de resíduos aumenta e se diversifica.  

Na década de 40 ocorre uma nova fase de expansão urbana e populacional com a 

implantação de chácaras de veranistas vindos do litoral em busca de lazer, construindo 

segundas moradias. Quando inicia o processo de emancipação de Santo André, em 1953, 

Ribeirão Pires já conta com cerca de 15 mil habitantes. Segue-se uma onda especulativa 

imobiliária que resulta na rápida expansão da mancha urbana. Em 1963, com a construção da 

rodovia Índio Tibiriçá a cidade ganha um novo corredor de transporte, que facilita a ligação 

com São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Abre-se uma nova área de expansão 

urbana e novos problemas ambientais. 

Os efeitos do crescimento regional nos anos 50 e 60 foram sentidos apenas 

posteriormente com a explosão demográfica da grande São Paulo entre os anos 70 e 80. 

Trabalhadores das indústrias da região passam a ocupar loteamentos precários e sem infra-

estrutura completa, sem contar com a cadeia de impactos sobre o meio físico natural. Na 

década de 70, Ribeirão conhece um desenvolvimento industrial, principalmente ligado a 

indústrias relacionadas com a cadeia automobilística. 

A expansão populacional começa a ameaçar as regiões de manancial, o que levou o 

governo do Estado a aprovar a Lei de Proteção aos Mananciais, a qual mudou drasticamente o 

uso de ocupação do solo no município, que ficou com seu território totalmente protegido, pelo 

menos nos termos da lei, pois na prática foi diferente.  

2.2. Localização da cidade 

A cidade de Ribeirão Pires localiza-se na região do Grande ABC, a sudoeste do 

Estado de São Paulo, próxima à capital deste estado, cortada pelo paralelo 23º 42´ de Latitude 

Sul e pelo meridiano 46º 25´ de Longitude Oeste. Geomorfologicamente está situado no 

Planalto Atlântico, nos contrafortes da Serra do Mar, nos limites de Paranapiacaba, com 

topografia acidentada, caracterizada pela presença de mares de morros. O clima é tropical de 

altitude com temperatura média anual de 16 graus centígrados. Ele faz divisa com os 

municípios de Mauá, Santo André, Suzano e Rio Grande da Serra. A vegetação predominante 

consiste na presença da Mata Atlântica secundária em estágio médio e avançado de 

regeneração cobrindo aproximadamente 30% do território (INSTITUTO PÓLIS, 2003), 

superfície que antigamente era consideravelmente superior. 
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No contexto do Grande ABC, Ribeirão Pires é o terceiro município em termos de 

área territorial e representa, aproximadamente, 13% da área regional. O município apresenta 

uma área de 99 km² (IBGE, 2008). Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra são os únicos 

municípios da região que estão completamente em áreas de mananciais e representam, 

portanto, quase 30% dos 471 km² da área de manancial do Grande ABC (INSTITUTO 

PÓLIS, 2003). 

Além disso, o município de Ribeirão Pires é considerado uma Estância Turística que 

é um título concedido pelo governo do estado de São Paulo a municípios que apresentem 

características turísticas e determinados requisitos como: condições de lazer, recreação, 

recursos naturais e culturais específicos. Devem dispor de infra-estrutura e serviços 

dimensionados à atividade turística. Os municípios com este status podem receber aportes 

financeiros específicos para incentivo ao turismo. Há atualmente 29 Estâncias Turísticas no 

estado paulista. 

Do ponto de vista da hidrologia, o município de Ribeirão Pires aparece inserido 

numa posição estratégica quanto ao fornecimento de água para São Paulo, pois se encontra em 

três bacias hidrográficas: Taiaçupeba, Billings e Guaió. A partir de 1976, todo o território do 

município foi definido como Área de Proteção aos Mananciais (Figura 2), em função da 

potencialidade das bacias hidrográficas dos reservatórios Billings, Taiaçupeba e Guaió, para 

abastecimento d’água da região metropolitana (INSTITUTO PÓLIS, 2003), daqui a sua 

importância do correto gerenciamento dos resíduos sólidos. 
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Figura 1 - Mapa de localização do Município de Ribeirão Pires no Estado de São Paulo, Brasil.  
Fonte: SMA/DEPRN/DUSM (2009).

Figura 2 - Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo.  
Fonte: SMA/DEPRN/DUSM (2009).  
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Figura 3 – Divisa de bairros do Município de Ribeirão Pires. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, SP (2003).

2.3. Características demográficas 

Segundo a Contagem da População do Censo 2007, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, (IBGE), a população do município de Ribeirão Pires somava a 

quantidade de 107.046 habitantes perfazendo uma densidade demográfica de 1.081 

habitantes/km². A taxa de natalidade alcançava 13,03 nascidos vivos por mil habitantes, 

enquanto no Estado de São Paulo a média era superior, ou seja, de 14,65 por mil habitantes 

(FUNDAÇÃO SEADE, 2007). Já a taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos) é de 8,45, 

enquanto no Estado de São Paulo a média somava 13,07 conforme a mesma fonte de 

informação.  



24

Quanto ao abastecimento de água, ele atende a 95% da população e a coleta de 

esgoto 81,34% (Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, 2008). Os domicílios com infra-

estrutura interna urbana adequada, ou seja, a proporção de domicílios que dispõem de ligação 

às redes públicas de abastecimento (água e energia elétrica) e de coleta (lixo e esgoto), sendo 

a fossa séptica a única exceção aceita no lugar do esgoto, sobre o total de domicílios 

permanentes urbanos, totalizava 83,14%, enquanto em âmbito estadual a média atingia 

89,29% (IBGE, 2000). 

Historicamente, o crescimento populacional em Ribeirão Pires está relacionado com 

a demanda por habitação dos operários industriais da região que se instalavam, inicialmente, 

em assentamentos precários ao redor do centro da cidade, exigindo maiores esforços 

municipais para a implantação de infra-estrutura e acesso à região, sendo considerada, ainda 

hoje, uma cidade dormitório (INSTITUTO PÓLIS, 2003). 

Em termos ambientais, Ribeirão Pires ocupa no âmbito regional uma posição 

territorialmente estratégica, estando 100% situado em área de mananciais, tendo a metade do 

seu território coberto por áreas verdes bem preservadas. Por sua vez, os cursos d’água estão 

resguardados por lei, conferindo-lhe singularidade quanto a sua paisagem, e também quanto 

aos seus potenciais econômicos e políticas de crescimento urbano e habitacional. 

Apesar da restrição legal para a ocupação da área, o crescimento populacional é 

permanente no município, ainda que com taxas decrescentes ao longo das décadas. No 

período que se estende de 1970 a 1980, por exemplo, a taxa média geométrica de crescimento 

populacional de Ribeirão Pires foi de 6,88% ao ano. Na década seguinte, essa taxa passou 

para 3,78% ao ano. Entre 1991 e 1996, a taxa de crescimento populacional caiu para 2,77% ao 

ano, e nos quatro anos seguintes (1996-2000) não passou de 1,7% ao ano, de acordo com a 

mesma fonte de informação antes citada. 

O crescimento a taxas decrescentes não se registrou de forma bem distribuída no 

município, seja pela fronteira com Mauá (maior pressão populacional), seja pela legislação 

ambiental que proíbe ocupação ou adensamento de determinadas áreas, ou pela constante 

fiscalização municipal para evitar o crescimento desordenado que ocorreu no início da década 

de 70. Segundo o Instituto Pólis, já mencionado, apesar da fiscalização, grande parte dos 

loteamentos da cidade não fez as adaptações exigidas na lei de proteção aos mananciais, 

configurando muitas irregularidades tanto habitacionais, como comerciais, industriais e de 

serviços. 

Do ponto de vista da estrutura etária, o que se observa é uma redução relativa da 

população entre 0 e 14 anos, que passou de 38,5% da população nos anos 70, para 26,1% da 
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população para o ano 2000. Apesar da redução da participação dessa faixa etária em relação à 

população total em cada período, houve um aumento de aproximadamente 150% da 

população dessa faixa etária entre os anos de 1970 e 2000, que passou de cerca de 11 mil 

habitantes para 23 mil habitantes. Em termos de políticas públicas, isso significa que 

aumentou a demanda por saúde, creche e educação (INSTITUTO PÓLIS, 2003), o que terá 

profundas repercussões sobre a questão do manejo do lixo. 

Para o Instituto antes citado, os habitantes com idade superior a 70 anos 

representavam 1,8% da população ao longo dos anos 70 e 80, e passou para 2,2% em 1991, 

2,5% em 1996, e finalmente, 3,0%, em 2000, o que significa aproximadamente 3.000 

habitantes, atualmente. Esse público representa um novo tipo de demanda, principalmente em 

termos de lazer, atividade e saúde. 

A mesma fonte anterior indica que a população com idade entre 15 e 19 anos 

representa aproximadamente 10% da população municipal desde os anos 70, o que representa 

atualmente 10,5 mil habitantes. Essa faixa etária representa parcela da População em Idade 

Ativa, e ao mesmo tempo em que participa das atividades econômicas, também demanda 

políticas públicas para qualificar-se. 

Sempre baseando-nos no Instituto Pólis, para compensar o decréscimo da população 

com idade entre 0 e 14 anos, houve um crescimento relativo e absoluto da População em 

Idade Ativa (entre 15 e 70 anos de idade). Essa faixa etária representava em 1970, 17 mil 

habitantes, ou seja, 59,5% da população total do município. Atualmente, essa faixa etária 

representa 74 mil habitantes, ou seja, aproximadamente 71% da população do município. 

Contrastar esse número (74 mil habitantes em Idade Ativa) com dados do Ministério do 

Trabalho de 1998, segundo os quais, havia em Ribeirão Pires 1.058 empresas formais 

responsáveis por 17.900 empregos, possibilita perceber o tamanho da demanda por emprego 

no município. 

Tal dinamismo populacional tem sido acompanhado pelo desenvolvimento na 

qualidade de vida dos munícipes, o que podemos averiguar pelo aumento no Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal de Ribeirão Pires. Passando de 0,713 em 1980 para 

0,807 em 2000. Tal índice agrupa indicadores referentes ao nível educacional, taxa de 

mortalidade infantil e expectativa de vida da população (INSTITUTO PÓLIS, 2003). 

Quanto a características educacionais, em 2000, a taxa de analfabetismo da 

população de maiores de 15 anos caracterizados como os que declaram não serem capazes de 

ler e escrever um bilhete simples ou que apenas assinam o próprio nome, incluindo as que 

aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram, é de 5,45%, e a média no Estado é de 6,64% 
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(IBGE, 2000). A média de anos de estudos da população de 15 a 64 anos é de 7,84 enquanto 

no âmbito estadual é de 7,64. 

2.4. Caracterização econômica 

Em 2006, o PIB na agropecuária foi de R$ 739 mil (0,065% do total), na indústria R$ 

462,391 milhões de reais (40,46%) e no setor de serviços R$ 679,799 milhões de reais 

(59,48%), totalizando R$ 1.142.929 (IBGE, coordenação de contas nacionais 2006). O PIB 

per capita do município é de R$ 10.734 reais. Já o PIB estadual era de R$ 802,551 bilhões e 

PIB per capita de R$ 19.547,90 reais, no mesmo ano analisado. 

Quanto à manufatura, em Ribeirão Pires, há sete indústrias extrativas, 381 indústrias 

de transformação e seis unidades de produção e distribuição de gás natural, eletricidade e água 

(IBGE, 2006). 

Segundo o Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2007 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, o número de empregos formais em 31 de Dezembro de 2007 foi 

dividido da seguinte forma: 

Tabela 2 - Número de empregos formais em 31 de Dezembro de 2007 
��������	
�� ����������
������� ������

�� �� �� ��
������������������
�� ������� ������ �������
�� �� �� ��
�������	��
������ �� �� ��
��������������������������� ������ ������ ��� ��
!��	��������"�����������#��������$�%�&�� '(� �'� ���
)�����"����)�	�� ��(� ��� ��(�
)��*�&��� ������ ���((� '�(���
!��	����� ����(� '����� ��  ��
+�������������$�%�&�� �'�� ������ ��'((�
+,��-�&".���� ��� �� ����

Fonte: RAIS/2007 – MTE/BRASIL  
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Tabela 3 - Remuneração média de empregos formais em 31 de Dezembro de 2007 
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Fonte: RAIS/2007 – MTE/BRASIL 

Tabela 4 - Número e porcentagem de estabelecimentos por setor de economia 
Variável 2000 2007 
Agropecuária - Número de Estabelecimentos da Agropecuária 7 5 
Agropecuária - Proporção de Estabelecimentos da Agropecuária no 
Total de Estabelecimentos (Em %) 

0,66 0,36 

Comércio - Número de Estabelecimentos do Comércio 446 606 
Comércio - Proporção de Estabelecimentos do Comércio no Total 
de Estabelecimentos (Em %) 

41,84 43,72 

Construção Civil - Número de Estabelecimentos da Construção Civil 34 44 
Construção Civil - Proporção de Estabelecimentos da Construção 
Civil no Total de Estabelecimentos (Em %) 

3,19 3,17 

Indústria - Número de Estabelecimentos da Indústria 200 237 
Indústria - Proporção de Estabelecimentos da Indústria no Total de 
Estabelecimentos (Em %) 

18,76 17,1 

Serviços - Número de Estabelecimentos de Serviços 379 494 
Serviços - Proporção de Estabelecimentos dos Serviços no Total de 
Estabelecimentos (Em %) 

35,55 35,64 

Fonte: RAIS/2007 – MTE/BRASIL. Elaboração: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE. 

Em 2007, a indústria de transformação representava 34,69% dos empregos formais 

do município no final de 2007, a área de serviços 37,62%, o comércio 15,65%, a 

administração pública 9,94%, a construção civil 1,79%, os serviços industriais de utilidade 

pública 0,21%, a agropecuária 0,08% e a extrativa mineral 0,02%. 

2.5. A lei de Proteção aos Mananciais e Ribeirão Pires 

Há uma grande diferença em Ribeirão Pires, em relação aos municípios do Grande 

ABC, quando se fala em destinação dos resíduos sólidos, pois o território é inteiramente 

protegido ambientalmente. A Lei de Proteção dos Mananciais (9.866/97, cap. IV) descreve 

que os resíduos deverão ser removidos para fora das áreas de proteção. Esses são destinados 

para outros municípios, no caso, o Aterro LARA em Mauá. No entanto, a Lei de Proteção de 
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Mananciais não é clara sobre a destinação de todos os resíduos sólidos gerados no município. 

A dificuldade de dar uma destinação para os resíduos, principalmente os resíduos de 

construção civil, os objetos volumosos descartados, (por exemplo, equipamentos que não têm 

mais uso, como mobiliário residencial, computadores e outros), solo (remoção de terra) e 

vegetação (capinas, roçadas e podas de árvores) dentro do município são resíduos que 

provocam uma série de ocorrências de disposição irregular pela cidade, que comprometem a 

qualidade do ambiente (INSTITUTO PÓLIS, 2003). 

Por conseguinte, a destinação final adequada dos resíduos sólidos deverá dar-se fora 

da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM), já que o território do município 

encontra-se em áreas de proteção aos mananciais, como foi antes citado, portanto, fora dos 

limites municipais. O serviço fica sob responsabilidade e expensas da pessoa física ou jurídica 

que o produziu, apenas podendo ser adequadamente depositados no local de sua própria 

produção, se estiver de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão estadual competente 

e com a Lei estadual nº 9866/97. No seu artigo 20 dispõe sobre os requisitos para que seja 

permitida a implantação de sistema coletivo de tratamento e disposição de resíduos sólidos 

domésticos em APRM. Os três requisitos são: 

· seja comprovada a inviabilidade de implantação em áreas situadas fora da APRM; 

· sejam adotados sistemas de coleta, tratamento e disposição final, cujos projetos 

atendam a normas, índices e parâmetros específicos para as APRMs, a serem estabelecidos 

pelo órgão ambiental competente; e 

· sejam adotados, pelos Municípios, programas integrados de gestão de resíduos 

sólidos que incluam, entre outros, a minimização dos resíduos, a coleta seletiva e a 

reciclagem. 

Já os resíduos sólidos industriais deverão ser removidos das APRMs, de acordo com 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, conforme estabelece o artigo 21 

dessa lei. Apenas nos casos de resíduos sólidos inertes decorrentes de processos industriais a 

lei específica definirá os casos em que poderão ser dispostos. 

Com relação aos resíduos decorrentes do sistema de saúde, de acordo com o que 

estabelece o artigo 22 deverão ser tratados e dispostos fora das áreas protegidas, mas em 

alguns casos a lei específica poderá permitir sua incineração, ou outra tecnologia mais 

adequada em locais confinados. 

Pelo disposto no artigo 23, nas áreas classificadas como áreas de restrição à 

ocupação não será permitida a disposição de resíduos sólidos. Tendo em vista que áreas de 

recuperação ambiental apenas serão reenquadradas em áreas de restrição à ocupação ou áreas 
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de ocupação dirigida, portanto não deverá, nestas áreas, ser permitida a disposição de 

qualquer tipo de resíduos sólidos até que comprovada sua recuperação e a área seja 

enquadrada como de ocupação dirigida. 

 O artigo 24 do mesmo dispositivo legal determina que os municípios localizados 

fora das áreas protegidas não poderão ter seus resíduos sólidos dispostos na APRM. 

Agora quanto ao que estabelece o Plano Diretor do Município de Ribeirão Pires, 

instituído pela lei municipal nº4791/04, ele aborda no art. 19, sobre a Política de Saneamento 

Ambiental Integrado o manejo de resíduos sólidos de todas as categorias. Especificamente no 

inciso IX deste artigo, relata-se como diretriz a necessidade de elaborar e implementar o 

Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos, garantindo a ampliação da coleta seletiva de lixo, a 

conveniência de efetuar a reciclagem e do reuso de materiais, bem como a redução da geração 

de resíduos sólidos em todos seus níveis. Porém, passados quase cinco anos da promulgação 

dessa lei, tudo indica que o sistema de gestão ainda não foi implementado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho analisou a geração, coleta e destinação final de resíduos sólidos 

domiciliares no município de Ribeirão Pires - SP, com o propósito de propor alternativas 

técnicas para a gestão atual dos resíduos sólidos, visando à melhoria da qualidade ambiental e 

de vida da população. 

3.2. Objetivos Específicos 

Entre os objetivos específicos que nortearam esse Trabalho de Conclusão de Curso 

podemos desagregar os seguintes: 

1. Avaliar o sistema de coleta de lixo no município de Ribeirão Pires. 

2. Realizar um levantamento sobre a atual situação da coleta seletiva e triagem de 

resíduos sólidos no município. 

3. Coletar informações sobre a produção mensal e anual dos resíduos sólidos 

domiciliares. 

4. Saber quais são os programas e políticas atuais da prefeitura para a área. 

5. Caracterização da situação atual do aterro sanitário de destino final dos resíduos 

do município. Inferir sobre a capacidade instalada, vida útil, tamanho, procedências dos 

resíduos, tratamento, entre outros. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica específica de conteúdo teórico 

para tomar como base à execução deste trabalho. As informações básicas foram coletadas de 

órgãos de pesquisa específicos e de bibliotecas, livros especializados, artigos publicados, 

monografias, dissertações, teses, projetos e estudos de órgãos executores da política de 

saneamento básico em seu âmbito de atuação.  

Realizou-se a coleta de dados e informações na Secretaria do Verde, Meio ambiente 

e Saneamento básico (SEVEMASA), na Secretaria de Infra-estrutura Urbana da Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Pires, na empresa Construrban que é responsável pela coleta de lixo na 

cidade. Foram aplicadas entrevistas e questionários com a equipe técnica de cada órgão 

público municipal e empresas responsáveis pela coleta, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos.  

No que tange ao material cartográfico, os mapas foram adquiridos em formato digital 

de estudos técnicos das prefeituras de Mauá e Ribeirão Pires e da Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo. 

Não foi possível a visitação ao aterro sanitário LARA na cidade de Mauá, mas, 

somente na cooperativa de reciclagem existente no município de Ribeirão Pires; esperamos 

futuramente conhecer esse aterro. 

Por fim, realizou-se uma análise, integração e sistematização das informações 

coletadas para a geração de conhecimento e descrição de propostas para o município no 

campo de estudo.  
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5. RESULTADOS: OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM RIBEIRÃO PIRES 

5.1. Sevemasa 

A Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Saneamento Básico (Sevemasa), de atuação 

municipal, desenvolve e executa projetos voltados à manutenção e melhorias em relação a 

saneamento básico e áreas verdes da Estância Turística de Ribeirão Pires. Trabalha com o 

objetivo de garantir maior envolvimento e aproximação da população com o meio ambiente, 

por meio de planos de conscientização e de educação. A partir de outubro de 2008, a 

administração dos resíduos continuou sob a responsabilidade municipal e ficou a cargo da 

Sevemasa, que anteriormente era função da Secretaria de Infra-estrutura Urbana. 

Na parte de educação ambiental e capacitação, a Sevemasa atua no treinamento e 

educação de estudantes e catadores de materiais recicláveis. Considerando que hoje a 

população não dispõe mais de um local para entrega voluntária e todo o esforço que a 

Cooperpires (Cooperativa de Reciclagem de Ribeirão Pires) vem fazendo para dar 

continuidade ao programa de coleta seletiva, os Projetos de Educação Ambiental da Prefeitura 

de Ribeirão Pires vêm apoiando essa cooperativa no envolvimento de alunos e pais, para 

buscar a sensibilização das comunidades dos bairros na adesão ao programa de coleta seletiva. 

A prefeitura também atua na realização de parcerias com instituições públicas e 

privadas para realizar os projetos na área ambiental, como a ampliação da coleta seletiva 

abrangendo todo município de Ribeirão Pires, além da implantação de LEV´s (locais de 

entrega voluntária) nos bairros e mais lixeiras no município.  

As próprias escolas têm projetos de educação ambiental, de reciclagem e horta 

comunitária. Podem-se citar as escolas municipais Sebastião Vayego de Carvalho, Tia 

Marinha, Yoshihiko Narita, entre outras que realizam regularmente estes projetos com os 

alunos. 

Esse foi o caminho encontrado pela escola municipal Yoshihiko Narita para diminuir 

o depósito de lixo irregular nas proximidades do estabelecimento de ensino. O trabalho se 

caracteriza por ser simples: a comunidade se encarrega de recolher e transportar o material 

que é doado a Cooperpires (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES, 2008). O 

projeto tem como objetivo sensibilizar as pessoas sobre a importância da coleta seletiva que, 
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além de diminuir o lixo na cidade e que iria para o aterro, preserva o meio ambiente e gera 

renda para a cooperativa. Toda comunidade é convidada a recolher o lixo reciclável, já limpo, 

às terças-feiras (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES, 2008). 

A partir dos dados do IBGE, em 2000, o nível de atendimento da coleta de lixo no 

município era de 98,49%, enquanto a média do Estado era de 98,90%. Segundo informações 

da Secretaria de Infra-estrutura Urbana, na região central da cidade, a coleta de lixo comum se 

realiza diariamente, e nos bairros é desempenhada em dias alternados. Em 2008, a coleta no 

município cobria 100% da área urbana.  

A rotina de coleta de lixo se efetua da seguinte forma: no período diurno, há três 

caminhões que circulam nos bairros e mais um para coleta em ruas de difícil acesso. No 

período noturno, se disponibilizam dois caminhões que circulam nos bairros mais um veículo 

para coleta em ruas de difícil acesso. 

Atualmente, a empresa terceirizada Construrban realiza a coleta do lixo e o 

transporta ao aterro sanitário que é administrado pela empresa LARA. A produção média 

mensal de lixo domiciliar alcançava as 1.920 toneladas. Anualmente chega a 

aproximadamente 23.040 toneladas de lixo domiciliar. A média de produção de lixo 

domiciliar per capita é de 0,59 kg/ hab./dia em 2007. Quanto à quantidade reciclada, não há 

um estudo que indique o número certo devido ao grande número de catadores informais de 

materiais recicláveis no município de Ribeirão Pires. 

Além disso, a Sevemasa emite autorização para a deposição de resíduos de inertes 

(construção civil, terra), no aterro municipal. Para o controle, se emite uma guia por caçamba 

e se paga R$40 para depositar no aterro a quantidade coletada pela caçamba. Nessa guia, 

aparecem informações sobre o administrador da caçamba (caçambeiro), o local de destino 

desta, local de onde se retiraram os resíduos, entre outras informações nesse sentido. 

5.2. Aterro Sanitário LARA 

Na atualidade, o serviço se encontra terceirizado e é realizado pela empresa 

particular LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, que 

inicialmente tinha suas atividades voltadas para a mineração e comercialização de areia, tendo 

como razão social LARA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, a qual foi 

alterada em 07 de abril de 2005. Instalada no Município de Mauá desde 1966, é uma empresa 

de Capital Nacional. Em 1991, a empresa tornou-se responsável pela administração e 

operação do aterro privado localizado no Bairro de Sertãozinho. O aterro opera desde 1987 e 
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recebeu, até hoje, 5,5 milhões de toneladas de resíduos. O encerramento do aterro está 

projetado para o ano de 2014 (LARA, 2004). 

A introdução gradativa de atividades relacionadas à disposição de resíduos sólidos 

domiciliares determinou uma mudança na vocação da empresa, que nesse período cedeu parte 

do seu mesmo terreno para a implantação de um aterro sanitário para a disposição de resíduos 

domiciliares, de acordo com a legislação e as normas vigentes, e devidamente licenciado pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). 

E atualmente fora a disposição final de resíduos sólidos não perigosos e operação de 

aterro sanitário, essa empresa presta serviço em limpeza e conservação urbana nas atividades 

de: coleta domiciliar, coleta de resíduos de serviços de saúde, lavagem de feiras, varrição 

manual, varrição mecanizada e outros serviços de limpeza urbana. 

Além do município em questão, atualmente, a empresa LARA presta serviços aos 

diversos municípios situados na Zona Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, que nas 

últimas décadas passaram por intenso desenvolvimento industrial, tornando-se uma das áreas 

com maior densidade populacional. A LARA recebe resíduos sólidos domiciliares de uma 

população com cerca de 2.200.000 habitantes, nas regiões do Grande ABC e algumas cidades 

da Baixada Santista. São dispostas aproximadamente cerca de 60.000 toneladas de resíduos ao 

mês, procedentes de oito municípios: Mauá, Ribeirão Pires, Diadema, São Bernardo do 

Campo, Rio Grande da Serra, São Caetano do Sul, São Vicente e Praia Grande, esses dois 

últimos municípios devem transportar seus resíduos desde o litoral paulista, pois sofrem fortes 

restrições para a disposição nos seus territórios municipais.  

Seguindo as normas de proteção ambiental vigentes, o efluente líquido, chorume, 

gerado na decomposição dos resíduos orgânicos depositados no Aterro Sanitário é 

transportado e tratado na ETE - Estação de Tratamento de Efluentes cuja capacidade de 

tratamento diária é de 430 m3. 

Felizmente, o tratamento do chorume passa por um processo de tecnologia pioneira 

na América Latina que está composto por duas lagoas de equalização para homogeneização 

do efluente a ser tratado, seguido de tanque onde são empregados métodos biológicos e físico-

químicos, garantindo a qualidade das águas superficiais ao entorno do aterro. 

Etapas do processo de tratamento do chorume
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1º) O efluente líquido (chorume) drenado do aterro vai por canalizações especiais para duas 

lagoas de equalização para a sua homogeneização, localizadas a jusante da massa de lixo do 

aterrro. 

2º) O efluente homogeneizado das lagoas é bombeado para o “Bioretor Pact Batch@” para 

seu tratamento biológico por batelada. Logo se realiza o controle, pela instrumentação 

instalada, da dosagem da soda cáustica e do ar para o controle do pH e oxigênio dissolvido 

(OD) respectivamente. 

3º) Ao final do processo de decomposição aeróbio da matéria orgânica o efluente se 

descarrega em duas piscinas que funcionam como tanque pulmão para que o efluente tratado 

seja dosado no corpo d'água. 

4º) O excesso de lodo biológico formado no Pact Batch© passa a ser transferido para um 

segundo bioreator que fará a mineralização (digestão) desse lodo através de um sistema de 

aeração. 

5º) Seguidamente, o lodo mineralizado passa a ser transportado para um terceiro tanque de 

sedimentação (de lodo) onde será preparado para a desidratação em filtro prensa que retira o 

excesso de líquido. 

6º) Após a desidratação do lodo, se produz uma espécie de torta sólida, a qual é transportada 

posteriormente em caçambas para sua disposição final no aterro sanitário da LARA, onde se 

confina. 

7º) Com exceção da fase líquida descartada no primeiro bioreator, todos os líquidos do 

processo de tratamento do chorume, sobrenadantes e filtrados, são transferidos para as lagoas 

de equalização. 
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Figura 4 - Etapas do tratamento do chorume no Aterro LARA. 
Fonte: LARA, 2009. 

Felizmente, o que não se observa em todos os municípios, a empresa que toma conta 

dos resíduos tem atendido todas as exigências feitas pela CETESB, para que não haja 

descontinuidade do serviço prestado à comunidade. Ressalta-se ainda que atualmente, o 

terreno pertencente a LARA corresponde a uma das poucas áreas remanescentes na região, 

apropriadas à atividade de disposição de resíduos sólidos domiciliares. O aterro encontra-se 

devidamente regularizado pelos órgãos fiscalizadores possuindo as licenças de instalação e 

funcionamento. 

Segundo informações fornecidas por funcionários da LARA, a empresa, preocupada 

em atender melhor seus clientes, e em função aos requerimentos das normas legais, em razão 

do aumento gradativo da geração de resíduos, está viabilizando um projeto que vai ampliar 

sua capacidade de recebimento no aterro sanitário por mais meio século. 

A área destinada à disposição dos resíduos é impermeabilizada com camadas de 

argila compactada, revestidas com material geosintético (Polietileno de Alta Densidade - 

PEAD). Um sistema de coleta de percolado com tratamentos físico-químicos e biológicos está 

em operação, e por razões de segurança, 60 drenos atmosféricos de gás com tubos de concreto 

verticais e perfurados estão instalados (LARA, 2004). 

Para o aterro que estamos falando, uma estimativa de 5 a 10% do total de gás desse 

depósito produzido é atualmente queimado e, deste modo, destruído. A ignição se realiza 
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manualmente e feita ocasionalmente no gás de escape em aproximadamente 30 das 60 

tubulações de drenagem (LARA, 2004). O restante do gás é liberado diretamente para a 

atmosfera sem nenhum aproveitamento energético.  

Figura 5 - Vista aérea do aterro da LARA. 
Fonte: Google Earth.

Os mais de 2,5 milhões de habitantes das sete cidades do Grande ABC produzem 

cerca de 2.000 toneladas de lixo por dia. A coleta, o transporte, a triagem e o descarte de todo 

esse material, significa uma despesa de cerca de R$ 51,6 milhões por ano. O município de São 

Bernardo do Campo, com cerca de 800 mil habitantes, maior população da região, produz, 

mensalmente, 19 mil toneladas de resíduos, gastando R$ 1,5 milhão com o serviço. Santo 

André recolhe pouco menos - 18.500 toneladas por mês, mas empenha o mesmo valor mensal 

no tratamento do lixo. Em seguida está Diadema, que produz 8.600 toneladas, pagando R$ 

990 mil. Mauá gera outras 7.000 toneladas a cada 30 dias e gasta R$ 150 mil (VIEIRA, 2009). 

São Caetano foi a única cidade que não forneceu o custo mensal da gestão dos seus 

resíduos. A administração desse município calcula recolher cerca de 5.000 toneladas por mês. 

Ribeirão Pires registra outras 2.000 toneladas, consumindo R$ 101 mil mensais. Rio Grande 

da Serra coleta 550 toneladas por mês e o serviço gera uma despesa de R$ 60 mil. Com 

exceção de Santo André, que acondiciona o material em área municipal, as demais cidades 

encaminham seu lixo para aterro sanitário instalado em Mauá - administrado e operado pela 

empresa LARA, como foi comentado anteriormente. 
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Para o geógrafo e professor de pós-graduação em Meio Ambiente da PUC (Pontifícia 
Universidade Católica) de Minas Gerais, Maurício Waldman, os pesos na balança estão em 
desequilíbrio ou as medições estão erradas, levando a conclusões equivocadas. Ele afirma 
que: 

Em princípio, o Grande ABC produz 16% do lixo da Região Metropolitana 
de São Paulo, mas representa 13% da população, então, está maior do que a 
média. Independentemente disso, o fato é que o lixo domiciliar diário que a 
região produz é muito grande. Cidades com essa população geram menos 
lixo (VIEIRA, 2009). 

O índice reciclado de todo esse montante é ínfimo. Ainda que todas as cidades 

desenvolvam trabalho com cooperativas de reciclagem, nenhum município consegue dar novo 

fim para mais do que 4,5% de toda a massa de lixo coletada, porém, a iniciativa não perde 

significado social nem econômico. 

Segundo o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares de 2007 elaborado 

pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), o município de 

Ribeirão Pires localiza-se na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do 

Alto Tietê. Ele apresentava o Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR) 7,0 em 1997. 

Já no ano de 2007 este índice elevou-se para 9,5. Esse inventário deve ser utilizado como um 

instrumento de acompanhamento das condições ambientais e sanitárias dos locais de 

tratamento de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares. 

Tabela 5 - Enquadramento das condições de destinação final de resíduos sólidos 
domiciliares em função do índice IQR 

IQR Enquadramento 
0,0 a 6,0 Condições inadequadas (I) 
6,1 a 8,0 Condições contraladas (C) 
8,1 a 10 Condições adequadas (A) 

                    Fonte: CETESB, 2008. 

Pode destacar que, conforme disposições da autoridade estadual competente, a 

CETESB inspeciona periodicamente as instalações de tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos domiciliares dos municípios no Estado de São Paulo. No caso do Aterro da 

LARA houve uma melhora significativa na qualidade da disposição final dos resíduos no 

último período de dez anos avaliado (1997 a 2007), fato que o coloca numa das melhores 

posições em nível estadual. 

O IQR médio dos sistemas de disposição final de resíduos sólidos domiciliares em 

operação nos municípios do Estado de São Paulo é, também, um bom indicador de evolução 

registrada no período, uma vez que o IQR passou de 4,0 em 1997, para 7,5 em 2007 

(CETESB, 2008), o que indica uma melhoria geral em todo o Estado na disposição final do 

lixo. 
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Destaca-se ainda, a evolução referente à quantidade de resíduos sólidos dispostos 

adequadamente no Estado de São Paulo que passou de 10,9% do total gerado, em 1997, para 

81,4% em 2007. Considerando que em 1997 o total de resíduos gerados foi de 18.232 t/dia e 

em 2007 foi de 28.505 t/dia, verifica-se que a quantidade de resíduo disposta adequadamente 

passou de 1.987 t/dia, em 1997, para 23.192 t/dia, em 2007(CETESB, 2008). 

Com base nestes dados, pode-se argumentar que o município de Ribeirão Pires está 

com o IQR superior à média dos municípios do Estado de São Paulo, o que indica uma 

conduta condizente com a área de proteção ambiental em que ele se encontra localizado. 

5.2.1 Relevo e Geologia da área do aterro 

Localizado em Mauá, o aterro da LARA, de forma geral, caracteriza-se pelo 

embasamento físico assentado em uma região composta por rochas de predominância 

cristalino-argilosas, onde se destacam os micaxistos, gnaisses ou magmatitos e filitos, 

compondo-se a maior parte de seu território por rochas metamórficas e sedimentares, 

permeadas por afloramentos rochosos magmáticos, com maior relevância para o granito, em 

forma extrusiva (PMMAUÁ, 2004). 

Segundo a Carta de Aptidão Física ao Assentamento Urbano, produzida pela 

Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA) e pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT (1997), o aterro sanitário da LARA é inserido em 

duas unidades homogêneas de relevo no tocante às áreas não urbanizadas. 

A. Áreas com restrições localizadas 

Estendendo-se por mais de 3 km sentido sudoeste-nordeste, a partir do limite com o 

município de Santo André e delimitando-se a oeste com a área das planícies aluviais 

composta pelas margens do Córrego Serraria no Sertãozinho até a confluência desse córrego 

com o Taboão, numa faixa de largura de 500 metros em média, encontra-se uma terceira 

mancha de formações geológicas composta por morrotes, cuja ocorrência litológica remete à 

presença de migmatito (PMMAUÁ, 2004), como se pode apreciar na figura 6. 

Em outro setor, que vai da área onde se encontravam assentados antigamente os 

aterros de resíduos domiciliares e industriais até o limite de loteamento Jardim Guapituba e 

Jardim Primavera, no setor sudoeste, acha-se inserida uma litologia marcada pela presença de 

granitos e gnaisses (PMMAUÁ, 2004). 
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B. Áreas passíveis de ocupação com sérias restrições 

São áreas caracterizadas pela presença de morros baixos, onde predominam 

amplitudes de 200 m e ocorrência de declividade limitada a 30%, de litologia marcada pela 

ocorrência de xistos e filitos. Essas áreas apresentam condições topográficas desfavoráveis 

para ocupação humana em muitos setores de encosta, impondo diretrizes rígidas de projeto e 

implantação residencial, comercial ou industrial (PMMAUÁ, 2004).  

Figura 6 – Carta de Aptidão Física ao assentamento urbano.  
Fonte: PMMAUA, 2004.
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O aterro da LARA está localizado próximo ao Córrego da Serraria que pertence a 

Sub-bacia do Taboão, componente da Sub-bacia da Billings-Tamanduateí, e pertencente de 

forma mais ampla, à Bacia do Alto Tietê (PMMAUÁ, 2004), situação que merece especiais 

cuidados para não poluir o córrego mencionado. 

A área do aterro da LARA está rodeada por pequenas manchas remanescentes de 

mata primária e secundária da floresta atlântica e áreas muito pouco habitadas. Essa vegetação 

remanescente também deve ser considerada quanto à preservação, pois o aterro pode ser um 

elemento perturbador do seu equilíbrio. Além disso, há predominância de zonas industriais no 

Bairro de Sertãozinho, destacando-se o setor de metalurgia, mecânica, petroquímica e 

química. 

Segundo a lei municipal 3272/2000 e o Plano Diretor de Mauá, o aterro localiza-se 

na Macrozona Adensável, especificamente na Zona de Desenvolvimento Econômico A (ZDE-

A), dentro da Área Especial de Interesse Ambiental (AEIA), portanto, o seu manejo necessita 

de um planejamento adequado. 



42



43

A Zona de Desenvolvimento Econômico A possui parâmetros específicos, menos 

restritivos, por se tratar de área onde não é permitida a instalação de edificações residenciais e 

cujo objetivo consiste em promover a instalação de atividades industriais, de comércio e 

serviços de pequeno, médio e grande porte. Os lotes mínimos para essas áreas são maiores em 

relação às demais áreas. 

5.3. Cooperpires e Coopsente 

A Cooperativa de Reciclagem de Ribeirão Pires (Cooperpires) foi constituída em 

abril do ano de 2004, como parte do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 

Prefeitura de Ribeirão Pires, com o apoio da Aciarp (Associação Comercial, Industrial e 

Agrícola de Ribeirão Pires) e das empresas da região com o objetivo de gerar empregos, renda 

e cidadania aos participantes, além do desenvolvimento de uma política ambiental.  

Inicialmente, houve a capacitação dos cooperados através de treinamentos para que estes 

estivessem habilitados para desempenharem as funções de forma eficiente dentro da 

cooperativa de triagem. 

Para centralizar os esforços das cooperativas de triagem de materiais recicláveis e 

facilitar a busca por empresas compradoras de resíduos sólidos, as cooperativas do ABC se 

uniram e criaram a Coopsente (Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclados do ABCD), 

localizada no município de Diadema. Trata-se de uma cooperativa de segundo grau, ou seja, 

formada por uma central de cooperativas, que está em funcionamento há mais de um ano e foi 

formalmente constituída no final de Julho de 2008 (REPORTER DIARIO, 2008). 

Segundo a mesma fonte de informação, a Coopsente é hoje composta pelas 

cooperativas Cooperma, de Mauá, e Cooperpires, de Ribeirão Pires, além das associações 

Refazendo e Raio de Luz, de São Bernardo do Campo, e a Pacto Ambiental, de Diadema, que 

contam com a participação das cooperativas Cooperlimpa, Taboão, Vila Popular, Chico 

Mendes, Nova Conquista e Centro. Ao todo, a iniciativa reúne cerca de 220 cooperados, 

sendo uma das maiores do Brasil. 

Dessa forma, o principal objetivo da cooperativa centralizadora é tentar colocar o 

máximo de materiais recicláveis na indústria final, como são chamadas as grandes empresas 

que compram materiais reciclados. De acordo com o presidente da Coopsente, José Lacerda 

Borges, hoje a cooperativa reúne e vende papelão, papel branco, Pet e Tetra Pak. Somados, 

contabilizam aproximadamente 140 toneladas de material por mês (REPORTER DIARIO, 

2008).  
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Graças ao trabalho de seus dirigentes, a Coopsente já tem clientes importantes como 

a indústria Suzano, que compra papelão e papel branco. A Papirus Indústria de Papel compra 

somente papelão e a própria Tetra Pak paga pelas embalagens usadas. A administração central 

está sempre em busca de mais empresas compradoras, e com o trabalho em conjunto, o 

resultado fica mais fácil de ser alcançado, como de fato está acontecendo. 

Além disso, a cooperativa-mãe (Coopsente) já possui dois caminhões doados pela 

Petrobrás. Os caminhões são usados para juntar o material coletado das cooperativas e 

concentrá-los num só local, para facilitar o recolhimento pelas empresas (REPORTER 

DIARIO, 2008).  Não necessariamente os materiais das cooperativas são enviados para essa 

cooperativa-mãe. A Cooperpires, devido à sua localidade e à sua pequena produção de 

materiais recicláveis, necessita enviá-los para a rede central da Coopsente. 

Destaca-se que o plano da Coopsente não se concentra exclusivamente na venda dos 

materiais recicláveis. O objetivo é ir além da comercialização de recicláveis com a idéia de 

beneficiar algum tipo de material e enviar projetos para serem desenvolvidos em parceria com 

entidades como o Banco do Brasil, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social) ou Petrobras (REPORTER DIARIO, 2008), das quais pode obter novos apoios.

Como entidade associativa, a Cooperpires tem uma finalidade social que não visa o 

lucro, mas sim a auto-sustentabilidade. Ela está formada por um grupo de pessoas que já 

trabalhavam com a coleta de materiais recicláveis e que agora são responsáveis também pela 

triagem na cooperativa. Não se dispõem de recursos financeiros públicos ou privados que 

subsidiam a cooperativa, porém ela se autosustenta. Os materiais coletados e vendidos são 

utilizados para pagar as despesas, e a receita liquida restante passa a ser dividida 

equitativamente entre os membros. Atualmente, 17 cooperados trabalham em uma carga 

horária diária de 8 horas. O horário de funcionamento da cooperativa se estende das 7:00H às 

16:30H, de Segunda a Sexta-feira. 

Contudo, os materiais recicláveis são coletados porta a porta nos bairros da Vila 

Suissa, Parque Aliança, Santa Luzia, Vila Belmiro, Centro, Jardim Alvorada e Jardim 

Panorama da cidade de Ribeirão Pires. Não existe uma porcentagem exata de domicílios 

atendidos por esta coleta, mas ela representa uma pequena parte da população do município 

de Ribeirão Pires. A coleta é realizada através de um caminhão alugado pela própria 

cooperativa. Na região central do município, os próprios cooperados coletam os materiais a 

pé, principalmente dos estabelecimentos comerciais, e dispõem em um posto de centralização 

de coleta, localizado atrás da unidade dos Correios. Quando acumula uma grande quantidade, 

esse material é recolhido pelo caminhão e levado até a cooperativa. 
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Por motivos econômicos e de rentabilidade, é necessário formar uma carga com 

cerca de 12 toneladas para poder enviar o material de Ribeirão Pires para Diadema, central da 

Coopsente. Toda terça-feira, o caminhão passa na Cooperpires para levar a carga para o posto 

centralizado. Cada dia da semana, os dois caminhões realizam os transportes dos materiais das 

cooperativas e associações para o posto de coleta centralizador de Diadema para em seguida 

serem comercializados. 

Desde o começo até o final do ano de 2008, o preço de mercado da maioria dos 

materiais recicláveis baixou significativamente, e agravou em meados de Setembro de 2008 

com a recente crise econômica internacional, porém, nos meses recentes se percebe uma 

pequena recuperação dos preços. 

Há períodos, como o mês de Fevereiro de 2009, que a coleta de recicláveis nos 

bairros foi suspensa por mais de duas semanas. Esse fato é devido à falta de recursos 

financeiros para o aluguel do caminhão em conseqüência da pequena receita advinda dos 

últimos meses do ano anterior. A tabela 6 refere-se aos preços de venda dos materiais 

recicláveis da Região do Grande ABC. 

A tabela 7 demonstra a quantidade de materiais enviados da cooperativa de Ribeirão 

Pires à Coopsente nos meses de Novembro e Dezembro de 2008. 

Tabela 6 - Comportamento dos preços de venda (R$/Kg) dos materiais reciclavéis na Região 
do Grande ABC - Jan a Dez 2008 

    
Mês/Material  Papelão Papel 

Branco 
Tetra 
Pak 

Papel 
Misto Ferroso PET  Jornal 

Janeiro 0,49 0,53 0,30 0,18 0,43 1,15 0,12 
Fevereiro 0,47 0,53 0,23 0,18 0,43 1,15 0,12 
Março 0,40 0,52 0,23 0,20 0,43 1,15 0,12 
Abril 0,40 0,53 0,23 0,18 0,43 1,15 0,12 
Maio 0,36 0,53 0,23 0,10 0,43 1,15 0,12 
Junho 0,37 0,52 0,27 0,10 0,43 1,15 0,10 
Julho 0,30 0,53 0,29 0,10 0,43 1,15 0,10 
Agosto 0,30 0,53 0,29 0,10 0,43 1,15 0,10 
Setembro 0,30 0,53 0,29 0,06 0,43 1,15 0,10 
Outubro 0,27 0,46 0,29 0,06 0,43 1,15 0,06 
Novembro 0,27 0,46 0,29 0,05 0,20 1,10 0,05 
Dezembro 0,23 0,46 0,23 0,05 0,15 1,00 0,05 
                

    
Mês/Material  Revista PEAD 

Branco PEAD/PP PET 
Óleo 

P.S. 
(Poliestireno)

Apara 
Branca Latinha

Janeiro 0,10 1,20 0,85 0,40 0,70 1,20 3,40 
Fevereiro 0,10 1,20 0,85 0,40 0,70 1,20 3,40 
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Março 0,10 1,20 0,85 0,50 0,70 1,20 3,40 
Abril 0,10 1,20 0,85 0,50 0,70 1,20 3,40 
Maio 0,10 1,20 0,80 0,00 0,00 1,20 3,20 
Junho 0,10 1,20 0,85 0,50 0,00 1,20 3,20 
Julho 0,10 1,20 0,85 0,50 0,00 1,20 3,20 
Agosto 0,10 1,20 0,85 0,50 0,70 1,20 3,20 
Setembro 0,10 1,20 0,85 0,55 0,70 1,20 3,20 
Outubro 0,06 1,20 0,85 0,55 0,70 1,20 3,00 
Novembro 0,05 1,20 0,85 0,55 0,70 1,20 2,70 
Dezembro 0,05 1,20 0,85 0,55 0,70 1,20 2,70 

Fonte: COOPSENTE-ABC. 

Tabela 7 - Quantidade de material enviado à Coopsente nos meses de Novembro e Dezembro 
de 2008 

dez/08 nov/08 
Papelão 2.865 7.897 

Papel branco 831 1.038 
tampinha 85 176 

PEAD Branco 84 138 
PEAD Colorido 97 89 

PP 124 406 
PS Diversos 187  
Quantidade 

total(Kg) 4.273 9.744 
Fonte: Cooperpires, 2008. 

Segundo a organização Ambiente Brasil (2009) e a Ponte Reciclagem (2009), 

classificam-se os materiais da seguinte forma: 

Papel branco: papéis de carta, folhetos, papéis de copiadoras e impressoras. 

Papel Misto: Jornal, papel de pão, embalagem de ovo. 

Tetra Pak: A embalagem longa vida, também chamada de cartonada ou 

multicamadas, é composta por várias camadas de papel, polietileno de baixa densidade e 

alumínio. 

PET: Produtos: frascos e garrafas para uso alimentício/hospitalar, cosméticos, 

bandejas para microondas, filmes para áudio e vídeo, fibras têxteis, etc. 

  PEAD: Polietileno de alta densidade é um termoplástico derivado do eteno, cuja 

maior aplicação encontra-se nas embalagens. Embalagens para detergentes e óleos 

automotivos, sacolas de supermercados, garrafeiras, tampas, tambores para tintas, potes, 

utilidades domésticas, etc. 

PEAD Branco: Embalagens de cor branca, as quais incluem as de detergentes e 

óleos automotivos, sacolas de supermercados, tampas, tambores para tintas, potes, etc. 
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Polipropileno — PP: filmes para embalagens e alimentos, embalagens 

industriais, cordas, tubos para água quente, fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, 

autopeças, fibras para tapetes e utilidades domésticas, potes, fraldas e seringas descartáveis, 

etc. 

Poliestireno — PS: potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de 

supermercados, geladeiras (parte interna da porta), pratos, tampas, aparelhos de barbear 

descartáveis, brinquedos, etc. 

Apara Branca: Aparas de papéis brancos sem impressão de espécie alguma, sem 

revestimento. Sem presença de impureza e materiais proibitivos. Aparas de formulários 

contínuos de papel branco, sem papel carbono entre as folhas e sem revestimento carbonado. 

Sem presença de material proibitivo. Aparas de recortes coloridos provenientes de gráficas e 

tipografias, sem presença de impureza e material proibitivo. Folhas Brancas de papel. 

Com base na informação dos cooperados, na região central, a maior parte do material 

coletado seletivamente é o papelão e o papel branco. Nos bairros residenciais, são embalagens 

de alimentos, de produtos de limpeza, garrafas de vidro e plástico. 

A partir da tabela 7, pode-se afirmar que a quantidade aproximada de 10 toneladas 

coletadas em novembro de 2008 corresponde a aproximadamente 0,5% do lixo total coletado 

pela Construrban no município no mesmo mês e que são enviados para o aterro sanitário da 

LARA, valor bastante baixo conforme Berríos (1986), que um bom sistema de coleta seletiva 

e geral para toda uma cidade, pode reduzir até em 20% a massa de lixo que iria aos aterros. 

Há materiais como a Tetra Pak, material ferroso e papel misto, que não são 

comercializados todo mês devido a pouca quantidade coletada e acumulada.  

No caso de garrafas PET que são enviadas para Diadema, uma máquina transforma 

as garrafas em cordas para varal. O mecanismo de beneficiamento utiliza peças de máquinas 

de costura e de lavar. Hoje, na Cooperlimpa, cooperativa que tem apoio da Prefeitura de 

Diadema, produzem mais de 10.000 unidades de varal por mês, cada um vendido a pouco 

menos de R$ 1. Os pedidos, no entanto, ultrapassam a capacidade de produção da indústria. 

As sucatas, materiais como o ferro, aço, qualquer tipo de metal, são encaminhadas 

para o Comércio de Sucatas “Bolinha”, localizado no município de São Bernardo do Campo 

que as comercializa a fundições e fábricas que trabalham com metais. 

Há materiais que podem ser reciclados, mas não existe poder comprador. Um 

exemplo são as embalagens plásticas de alguns gêneros alimentícios e estão acumuladas na 
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cooperativa à espera de compradores. Os livros e revistas descartados pela população são 

reaproveitados pelos próprios cooperados para leitura e estudo. 

Foi estabelecido um convênio entre o Laboratório de Pesquisa do Departamento de 

Geografia da Universidade de Vitória, do Canadá (UVIC), e a Universidade de São Paulo 

(USP), com o apoio da Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (CIDA) pelo 

qual se contempla o intercâmbio de alunos entre os dois países. Nesse convênio, se 

estabeleceram inúmeros projetos na área ambiental. Um deles consiste no Projeto 

Participativo de Gestão de Resíduos (PSWM), em que se procura o envolvimento e a 

capacitação dos trabalhadores da Coopsente pelos estudantes da UVIC. Nesse projeto incluía 

também, o treinamento entre os meses de Agosto e Outubro de 2008, pelo qual se promovia a 

introdução de conhecimentos básicos de informática aos cooperados, com o objetivo de torná-

los mais independentes no mundo digital e, então, favorecer o uso do computador na 

administração da rede de cooperativas de reciclagem, objetivando dinamizar todo esse tipo de 

atividades.  

Na questão de infra-estrutura, a Cooperpires tem uma prensa manual e uma balança 

pequena que consegue pesar até 300 kg. Os cooperados dizem que a infra-estrutura do galpão 

precisa ser reformada e ampliada. Após o roubo dos cabos elétricos, não há luz elétrica nas 

instalações e ainda não foi realizada uma nova instalação elétrica para o local. Na parte de 

segurança, necessita-se construir um muro para impedir invasões de ladrões. Existem pessoas 

que invadem o estabelecimento nos finais de semana e roubam os materiais de maior valor 

agregado. Existe ainda um projeto da prefeitura de ampliação das instalações da cooperativa 

em área próxima ao estabelecimento atual. 
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Figura 8 - Entrada do Aterro Municipal de inertes do Município de Ribeirão Pires. Acima está o 
galpão da Cooperpires. 

Figura 9 - Vista geral da infra-estrutura do galpão da Cooperpires. 
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Figura 10 - A prensa e a balança manual utilizadas na rotina. 

Figura 11 - Trabalho de triagem dos materiais coletados. 
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6. CONCLUSÃO 

Com base nas informações coletadas, na análise e síntese do conteúdo e na 

experiência adquirida no tempo de realização desse trabalho, sugerimos algumas propostas 

para melhoria dos serviços relacionados à coleta, geração, reciclagem e destino final de 

resíduos sólidos domiciliares urbanos: 

1. Implantação de Usinas de Compostagem. A compostagem constitui uma das 

formas mais eficientes de se reaproveitar a matéria orgânica que é picada, fermentada e 

peneirada. O produto é rico em macro e micronutrientes e representa um excelente 

condicionador da estrutura física do solo (MIRANDA NETO, 2000). Essa alternativa traz um 

emprego útil aos resíduos orgânicos e reduz o volume de lixo destinado aos aterros 

aumentando a vida útil destes locais.  De acordo com D´Almeida (2000), as principais 

vantagens da compostagem no âmbito econômico são as reduções nos investimentos para a 

instalação dos aterros sanitários causados pela diminuição da quantidade depositada de 

resíduos sólidos, o aproveitamento agrícola da matéria orgânica, dentre outros benefícios. 

2. Ampliação da educação e conscientização ambiental para resíduos sólidos, 

voltadas à triagem e reciclagem de materiais para todas as escolas do município e em todos os 

níveis de escolaridade. Como impacto positivo, a população passa a se conscientizar do seu 

poder e dever de separar o lixo, contribuindo assim mais ativamente com os programas 

ambientais e com o recolhimento e separação dos resíduos sólidos domiciliares. Nas ações de 

educação ambiental haverá também a possibilidade de participação de trabalhadores da 

cooperativa nas ações educativas. 

3. Criar e implementar programa de capacitação continuada e diferenciada para 

as cooperativas, buscando o crescimento coletivo e individual, a autonomia e o senso crítico. 

A capacitação precisa ser permanente devido à alta rotatividade dos trabalhadores. Dessa 

forma, deverão ser promovidas parcerias público-privadas com universidades e instituições de 

ensino na efetivação da capacitação proposta. Além disso, realizar a alfabetização de 

cooperados, logo que muitos não possuem formação de ensino fundamental e médio. 

4. Planejamento de Locais de Entrega Voluntária (LEV´s) de resíduos sólidos 

situados na cidade de forma estratégica, descentralizada e facilitadora para os usuários, 

melhorando a acessibilidade da população a estes postos. Assim, qualquer pessoa pode, e 
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qualquer dia da semana, sem precisar esperar a passagem da coleta seletiva, entregar seus 

resíduos recicláveis nestes locais. Dessa forma, o LEV teria o objetivo de ampliar o índice de 

recuperação dos materiais recicláveis descartados diariamente, contribuir com o permanente 

crescimento da qualidade de vida municipal e diminuir a quantidade de resíduos descartados 

no lixo comum. 

5. Implementação de sistemas de beneficiamento de materiais recicláveis, para 

gerar trabalho e renda aos cooperados e dar maior sustentação às organizações dos associados. 

Um exemplo de manufatura é o Eco-Varal, uma corda para varal produzido a partir de fios 

entrelaçados de garrafa PET. Além do varal, podem-se aproveitar os fios de PET e beneficiá-

los com uma máquina especializada para produzir rede para jogar volley e saco para 

transportar brinquedos. Há outros exemplos, como os itens de decoração com abajures e 

luminárias e até móveis ecológicos, utilizando madeira certificada e os fios, que podem tomar 

formas como encostos e assentos para cadeiras e outros detalhes. 

6.  Implementação de projetos de arte que utilizem materiais recicláveis, 

inclusive com a realização de oficina para capacitação de pessoal. Um exemplo é o projeto 

“Recriart” que mudou a vida de muitos adolescentes e adultos através da arte. A idéia consiste 

na reciclagem do lixo transformando-os em objetos úteis para o dia-a-dia que podem, 

inclusive, se transformar numa fonte de renda extra para as pessoas dessas comunidades. O 

projeto está na Casa de Cultura, no Bairro Ipiranga, na capital paulista, para pessoas a partir 

de 15 anos. Ainda, a realização de oficinas de artesanato com material reciclável também em 

escolas públicas e particulares do ensino fundamental e médio. 

7. Assinatura de convênios de cooperação técnica no assunto de resíduos sólidos 

entre a prefeitura e entidades técnicas e científicas. Essa participação seria através de 

desenvolvimento de pesquisas e projetos na área de resíduos sólidos em universidades e 

faculdades em parceria com a prefeitura e a comunidade, na qual os alunos participariam no 

desenvolvimento de oficinas de reciclagem, empreendedorismo na área de beneficiamento de 

recicláveis, atividades de educação ambiental, formação de multiplicadores que possam 

repassar os ensinamentos adquiridos para a comunidade continuamente, estímulo à pesquisa 

relacionada na criação gradual de alternativas de reaproveitamento e reciclagem dos mais 

variados tipos de materiais e recursos naturais, entre outros. 

8. Garantir aos cooperados condições dignas, seguras e saudáveis no posto de 

trabalho com o incremento do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) pelos 

trabalhadores na Cooperpires. De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) – 6 do 

Ministério do Trabalho e Emprego, os EPI´s destinados a proteger a saúde e integridade física 
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do trabalhador e recomendados para as atividades a serem desenvolvidas são (SANTOS, 

2006): 

- óculos de segurança 

- capacete de segurança 

- luvas e ou mangas de proteção 

- calçados de proteção contra riscos mecânicos 

- máscaras contra poeira 

- avental 

9.  Divulgação intensiva das ações e do progresso dos projetos na área, 

principalmente em relação à coleta seletiva reforçando a necessidade de separação de 

materiais, idealmente, nas próprias residências. Criação de uma página na internet no site da 

prefeitura municipal sobre o tema resíduos sólidos em âmbito local. Publicação de notícias no 

jornal de circulação local, periodicamente, sobre projetos da prefeitura e da iniciativa privada 

na área de resíduos sólidos e sobre a situação atual da coleta seletiva.  

10. Existe a necessidade da ampliação da coleta seletiva porta a porta na cidade 

inteira de Ribeirão Pires, abrangendo todos os bairros, para aumentar a captação de materiais 

recicláveis e diminuir o lixo transportado ao aterro LARA. A iniciativa deverá criar estrutura 

física e organizacional na cooperativa adequada ao atendimento da nova demanda de 

quantidade de resíduos sólidos para que a triagem seja eficiente e organizada, com 

investimento de recursos públicos e estímulo a parcerias e patrocínios de empresas públicas e 

privadas. 

11. Realização de melhorias na infra-estrutura da Cooperpires como o 

fornecimento de energia elétrica, obtenção de um espaço físico maior para o depósito dos 

materiais que chegam da coleta no município, além da reforma da cozinha comunitária. De 

outra forma, a criação de nova unidade de triagem para potencializar o trabalho da 

cooperativa. Na questão do transporte, precisa-se de um caminhão próprio da cooperativa para 

realizar a coleta seletiva e facilitar as operações de retirada e transporte dos materiais 

recicláveis. No geral, estruturar adequadamente o ambiente de trabalho (galpão, sanitários, 

cozinha, escritório, instalações elétricas e hidráulicas, de ventilação, etc.) 

12. Captação de recursos e subsídios financeiros para manter a Cooperpires. Um 

exemplo seria em relação aos gastos da Prefeitura que são economizados na disposição final 

no aterro com o projeto de coleta seletiva que deveriam ser repassados diretamente à 

cooperativa. Destaca-se que este trabalho dos cooperados, de extrema relevância para a 

cidade, não tem custo para o poder público municipal. Essa situação precisa ser revista com 
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urgência para que se possa mudar o paradigma de gestão de resíduos e melhorar a qualidade 

de vida no município, podendo servir de exemplo para outras cidades do país. Necessidade de 

políticas públicas permanentes, e não de assistencialismo, para superar a situação atual de 

remuneração baixa e instável dos cooperados. O poder público deverá remunerar a 

cooperativa pelo trabalho, considerando os serviços prestados ao ambiente e à população. 

Por fim, pode-se concluir que há muitas questões a serem debatidas na esfera 

municipal referente a resíduos sólidos e as respostas e soluções destas precisam ser 

executadas pelo poder público em seu âmbito de atuação. Os principais problemas atuais são 

referentes à melhoria da organização administrativa e logística da coleta seletiva, das 

instalações físicas da Cooperpires, o incentivo financeiro aos associados e o desenvolvimento 

de ações de pesquisas e projetos na área de resíduos sólidos domiciliares. 
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