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RESUMO 

Os estudos tiveram como objetivo analisar a importância da educação 

ambiental em Planos Municipais de resíduos sólidos na região do Alto Tietê. 

Para tanto foram analisados dados correspondentes ao tema, em diversas 

regiões e em destaque a região do Alto Tietê, no qual discute-se a importância 

do entendimento do descarte dos resíduos sólidos. Os resultados 

demonstraram que os municípios da região apresentam diversos problemas ao 

descarte dos resíduos, principalmente se tratando de uma região urbana e que 

apresenta uma grande ocupação populacional. A importância também da 

divulgação de informações para à população no que diz respeito a forma 

adequada de separação e organização dos resíduos sólidos para a coleta 

seletiva. Com isso se reduz danos ambientais, facilita-se a vida de catadores 

que dependem da reciclagem e para evitar danos à saúde da população com a 

presença de pragas e doenças. Conclui-se que a forma adequada de haver o 

descarte dos resíduos sólidos é com a inclusão de uma educação ambiental, 

com uma difusão de informações que contribui com objetivos determinados 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos em nível local. E também 

apresentando um caráter informativo, com análise documental e utilizando uma 

Modelagem Tridimensional como agente de ensino ambiental.   

 

 

Palavras-Chave: Educação Ambiental. Alto Tietê. Planos Municipais. Resíduos 

sólidos. 
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ABSTRACT 

The studies aimed to analyze the importance of environmental education in 

Municipal Plans of solid waste in the Alto Tietê region. For this purpose, data 

corresponding to the theme in several regions were analyzed, highlighting the 

Alto Tietê region, in which the importance of understanding the disposal of solid 

waste is discussed. The results showed that the municipalities in the region 

have several problems in the disposal of waste, especially when it comes to an 

urban region that has a large population occupation. Also the importance of 

disclosing information to the population regarding the proper way of separating 

and organizing solid waste for selective collection were discussed. This reduces 

environmental damage, facilitates the lives of collectors who depend on 

recycling and prevent damage to the health of the population with the presence 

of pests and diseases. It is concluded that the proper way to dispose the solid 

waste is with the inclusion of environmental education, the dissemination of 

information that contributes with the objectives determined by the National Solid 

Waste Policy at the local level. 

 

 

Key words: Environmental education, Alto Tietê, Municipal Plans, solid waste.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A temática sobre a Educação Ambiental e os Planos Municipais de 

Resíduos Sólidos na Educação Ambiental, tem sua importância para que se 

possa contribuir com menos negligência das pessoas perante o meio. Os 

ecossistemas são destruídos, e isso afeta espécies que os utilizam como 

habitats, mas também podem afetar-nos direta ou indiretamente. 

A produção de resíduos aumenta, muito devido também ao aumento 

populacional, que contribui para um maior cartel de consumo, que pode ser 

revertido diante de ações sustentáveis. Os países em desenvolvimento têm 

uma taxa maior de crescimento populacional do que os desenvolvidos.  E são 

grandes consumidores, por diversos motivos além de um aumento da renda 

populacional. 

As Universidades americanas de Yale e Columbia criaram um ranking 

nomeado como Environmental Performance Index (EPI), que avaliam alguns 

critérios para demonstrar o índice de desempenho ambiental, que mostra os 

países mais sustentáveis do mundo, a partir de suas classificações. No critério 

de Saúde Ambiental, os que apresentaram melhor desempenho foram a 

Finlândia e a Islândia. Ambos países desenvolvidos, com uma pequena 

população, apresentando uma densidade demográfica aproximadamente de 15 

hab/ km² e 3,5 hab/km² respectivamente, segundo a Eurostat. No mesmo 

critério, apresentando um desempenho negativo, a partir dos estudos da 

Universidade americanas, esta Índia e Nepal. Ambos são países em 

desenvolvimento, com uma economia voltada a agricultura e apresentam uma 

densidade demográfica de 329 hab/km² e 180 hab/km². Com isso fica visível 

que o aumento populacional, diante das necessidades faz com se produza 

mais resíduos e que necessita ser mais sustentável para que não ocorra 

prejuízo ambiental. O aumento populacional não é diretamente crucial para 

degradação ambiental e produção excessiva de resíduos, mas se diante desse 

aumento não houver meios sustentáveis a produção de resíduos aumenta. 
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Com um aumento de capital que induz a padrões tecnológicos que aumentam 

a exploração da natureza. E dessa forma um desgaste ambiental.  

O Brasil apresenta esse mesmo problema na geração de resíduos 

sólidos e como fazer o descarte correto ou mesmo sua utilização. O Caderno 

Informativo Recuperação Energética, da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), introduz sobre o uso de 

resíduos sólidos urbanos em energia elétrica e térmica, que devido a muitos 

resíduos apresentarem um poder calorifico é possível que se utilize de 

combustível. Isso está disponível no Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), sendo uma alternativa adequada ecologicamente, e permite também 

uma recuperação energética. 

A região do Alto Tietê é composta pelas cidades de Arujá, Biritba Mirim, 

Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das 

Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano. Essa região, 

segundo o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê 

(CONDEMAT), apresenta cerca de 3 milhões de habitantes, com um 

orçamento de R$10 bilhões e com uma produção de riquezas maior que muitos 

estados brasileiros. Ainda segundo a CONDEMAT, as cidades de Guarulhos e 

Mogi das Cruzes estão entre os 100 municípios brasileiros com maior potencial 

de consumo. Isso propicia um consumismo exacerbado e permite com que haja 

um aumento na produção de resíduos sólidos.    

O Estado de São Paulo coletou 84.327,30 toneladas por dia de resíduos, 

de 1989 a 2008, segundo o IBGE, sendo a região Sudeste aquela na qual 

houve maior produção de resíduo, com 127.989,0 toneladas por dia. A cidade 

de Guarulhos, a segunda maior cidade do Estado, atrás apenas da capital, é 

também a segunda maior geradora de resíduos sólidos domiciliares e a que 

mais polui o Rio Tietê. Segundo a Companhia de Saneamento Básico de São 

Paulo (Sabesp), a cidade é uma das que mais polui o rio, e apresenta apenas 

6% do tratamento de seu esgoto. No dia 14 de Fevereiro de 2020, após uma 

grande enchente, o rio Tietê subiu 6 metros na região de Salto, interior de São 
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Paulo, após um tempo a água abaixou e os resíduos sólidos jogados no rio 

ficaram visíveis. Segundo a prefeitura de Salto, uma usina desativada 

apresentava poços com garrafas PET, com embalagens plásticas e até mesmo 

isopor. Naquela mesma semana a prefeitura já havia feito uma limpeza, e 

recolheu 55 toneladas de lixo e estendeu para mais dez dias de limpeza. O 

secretário do Meio Ambiente de Salto, Ângelo Turqui Piva declarou em uma 

reportagem do Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão: 

 

``É um resíduo que vem lá de Guarulhos, São Paulo, Osasco e 
assim sucessivamente até chegar aqui. O volume que ele 
ocupa no aterro é três vezes maior do que o lixo normal que 
nós recebemos´´. 

 

Isso mostra o quão prejudicial pode ser o descarte equivocado de 

resíduos sólidos, a importância da Educação Ambiental, e a forma como os 

municípios seguem seus Planos Municipais de Resíduos Sólidos, que deveriam 

propor meios e ações sustentáveis, segundo seus três objetivos previstos no 

Art 7º da PNRS: 

I – proteção da saúde pública e da qualidade ambienta; 

II – não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento 

dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; 

III – estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e 

consumo de bens e serviços (BRASIL, 2010). 

 

Há ainda temas ligados ao Art 7º, que indicam o incentivo a uma 

indústria de reciclagem, uma gestão integrada de resíduos e uma avaliação do 

tempo hábil do produto. 

Em estudo da ABRELPE prevê que o custo para viabilizar a adequada 

destinação dos resíduos sólidos no Brasil, incluindo a operação e manutenção, 

são de R$15,59 bilhões ao ano, considerando a PNRS. De quase 70 milhões 

de toneladas dos resíduos sólidos que são coletados no país por ano, 42% 
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ainda são destinados a lixões e aterros, o que se constitui em uma forma de 

descarte inadequada. 

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

    O presente trabalho tem por objetivo reunir dados e analisar a atuação 

do Poder Público na questão da Educação Ambiental em Políticas de Resíduos 

Sólidos, uma vez que já estão disponibilizados dados de diversas regiões, 

porém nenhum com um enfoque na região do Alto Tietê baseado na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos.   

    Outro aspecto importante deste estudo é a avaliação do atendimento 

dos Planos Municipais da Lei 12.305 de 2010 na região do Alto Tietê, a partir 

dos dados disponíveis para analisar como estão as políticas de geração e 

destino dos resíduos sólidos produzidos, bem como a inclusão da Educação 

Ambiental sobre o tema na região do Alto Tietê. 

O principal foco a ser detalhado neste trabalho é, portanto, os programas 

de Educação Ambientais apresentados, além da demonstração da relevância 

das leis e também da conscientização social a partir da Educação Ambiental.  

Em relação à metodologia, a pesquisa terá uma abordagem indutiva, 

através de pesquisa desenvolvendo conceitos, ideias e entendimentos a partir 

de pesquisas bibliográficas, artigos científicos, legislação específica e análise 

dos planos de avaliação e gestão dos resíduos sólidos das cidades que 

compõe o Alto Tietê, bem como coleta de dados na fundamentação da 

pesquisa. 

3. RESULTADOS 

 

A região do Alto Tietê se destaca principalmente pela sua bacia, e sem 

dúvida pelo principal rio que a representa, o Rio Tietê. Contudo, devido ao 
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descarte inadequado de resíduos, além do despejo de esgoto, esse recurso 

natural tão importante para região acaba sendo escasso.  

Além disso, a degradação ocorrida na região devido ao crescimento 

populacional fez com que houvesse um aumento urbano e do consumo, 

gerando mais resíduos na região. E sem meios sustentáveis para que ocorra 

um conservação, se polui mais o meio. Observando o mapa abaixo (Figura 1) 

fica visível esta ocupação territorial. 

 

Figura 1 - Ocupação do Território do Alto Tietê, no ano de 1985 e 2019 
Fonte: Plataforma MapBiomas (2019) 

 

Observando o território em um intervalo de 34 anos é possível perceber 

uma expansão da urbanização e, mesmo fora dos grandes polos, já é possível 

ver alguns pontos urbanos. A vegetação local foi muito degradada nesse 

período, e a agropecuária se manteve como uma atividade importante, diante 

da expansão da produção de cana, soja e gado.  Essas atividades são grandes 

geradoras de resíduos sólidos, como palhas, cascas, animais mortos, produtos 

veterinários, além de matérias para ferramentas ou construção. Observa-se, 

também, um aumento dos corpos d´água diante da construção de represas que 

visaram o abastecimento de água na região.  

O Estado de São Paulo apresenta unidades hidrográficas muito 

importantes, que se ligam e normalmente são abastecidas pelas chuvas que 

vem da Amazônia, nos famosos rios voadores.  

Conforme o mapa abaixo (Figura 2) pode-se observar estas unidades e 

principalmente a área estudada.  
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Figura 2 - Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídrícos (SP). 
Fonte: Instituto Geográfico Cartográfico (2000). 

 

Na região ocorre o que foi chamado por Strahler (1954) de “hierarquia 

fluvial”, apresentando sub-bacias, e a região por si só já se observa uma sub-

bacia, como é possível ver nos mapas abaixo (Figuras 03 e 04).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Localização da Sub-Bacia do Alto Tietê (SP). 
Fonte: Instituto Geográfico Cartográfico (2000). 
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Figura 4 - Municípios da Sub-Bacia do Alto Tietê (SP). 
Fonte: Instituto Geográfico Cartográfico (2000). 

 

Um município importante, que apresenta unidades hidrográficas que 

contribuem de recursos para a população local, é Guarulhos. Porem este é o 

maior poluidor do principal rio da sub-bacia, o Rio Tietê. Além de esgoto, há 

presença de resíduos sólidos, que acabam influenciando de forma negativa a 

Bacia do Paraíba do Sul, como pode se observar no mapa abaixo (Figura 5), já 

que se conectam entre si.   

 

 
 

Fonte: Instituto Geográfico Cartográfico (2000). 
 

Figura 5 - Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos de Guarulhos (SP). 
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4. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMO 

SÃO GERADOS 

 

Pode-se definir como Resíduos Sólidos tudo aquilo que não representa 

um valor ao seu dono, não possuindo mais finalidade para sua rotina, sendo, 

assim, descartável.  

Todos os resíduos produzidos tem uma finalidade e uma origem. A 

definição detalhada, conforme a ABNT NBR 10004 (2004), é a seguinte: 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, 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 técnica e economicamente inviáveis 
em face à melhor tecnologia disponível. 
 

A partir desta definição, é possível entender que existem diversas 

classificações de resíduos sólidos e, não somente, o lixo descartado nas 

residências urbanas e rurais, mas, também, o lixo hospitalar, industrial, etc, 

Além daqueles provenientes de sistemas de tratamento de água. 

Desta forma, é necessário entender sua origem e seus compostos, que 

podem ser poluentes de determinadas formas ao meio ambiente e 

consequentemente causar danos a este e a toda a população em 

consequência. 

4.1. Classificação dos Resíduos Sólidos 

 

Para se classificar os resíduos sólidos, é necessário uma análise 

química e alguns testes para se saber os compostos que estão presentes, mas 

alguns claramente ficam visíveis a partir do conhecimento de sua produção e 

seu material. Como exemplos, podemos citar pneus de carros, motos e mesmo 

bicicletas, que são descartados. A origem desses descartes pode ser urbano, 



 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS DIADEMA 
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 

Farmacêuticas 
Curso de Ciências 

 

 

11 
 

comercial, industrial ou de serviços (de saúde e construção civil). Podem ser 

classificados como infectantes biológicos, químicos, radioativos, 

perfurocortantes, sendo os domésticos os mais comuns e normalmente 

passíveis de serem reciclados.  

Segundo a NBR 10.004 (Norma Brasileira), há os Resíduos Classe I - 

que são perigosos, Resíduos Classe II - não perigosos, Classe II A - não 

inertes, e Classe II B - inertes.  

Os resíduos perigosos, nomeados como Classe I, apresentam uma 

grande periculosidade, ou seja, apresentam propriedades que permitem que 

ocorra uma inflamação, que seja corrosivo, tóxico, e mesmo que cause uma 

patogenicidade.  

Já os Resíduos Classe II A não apresentam tal periculosidade e não são 

inertes, sendo biodegradáveis e possuindo solubilidade em água.  

Um dos resíduos sólidos mais comuns, descartados inadequadamente e 

presentes em rios, são os pneus de carros, motos, bicicletas entre outros. Eles 

causam grandes problemas quando descartados no meio ambiente, pois seu 

tempo de degradação é alto, o que provoca uma poluição do solo e 

contaminação do local onde se encontra.  

Em 2003, a Folha de São Paulo, publicou em sua edição on-line, um 

texto sobre a despoluição do Rio Tietê. A matéria divulgou que foram retirados 

80 mil pneus e havia uma expectativa de que houvesse mais 40 mil no leito do 

rio. Isso significa que, devido a uma grande falta de conhecimento da 

população perante o descarte adequado, e levando em conta o aumento do 

número de veículos em 17 anos, seja possível que esse número tenha elevado 

ainda mais até os dias atuais.  

Malu Ribeiro, coordenadora do Núcleo União Pró-Tietê da Fundação 

SOS Mata Atlântica no período da reportagem, deixou claro a fonte desta 

poluição: “enquanto não tivermos uma política de Educação Ambiental 

realmente efetiva, o Tietê jamais ficará limpo”. 
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Outros resíduos comumente descartados de forma errônea, são os da 

construção civil, produzidos em grande quantidade diante da urbanização e da 

grande necessidade de construção para moradia, algo sempre presente na 

vida das pessoas.  

A ABRECON (Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil e Demolição) propõe uma divisão nos tipos de materiais 

presentes na construção civil, sendo um Grupo I - materiais que compõem 

cimento, cal, areia e brita, concretos argamassa e blocos de concreto; um 

Grupo II - alguns materiais cerâmicos como telhas, manilhas, tijolos e azulejos; 

e por fim um Grupo III - com materiais não recicláveis como gesso, metal, 

madeira, papel, plástico, vidro e isopor. A partir dessa classificação é possível 

observar que, em sua maioria, os produtos não são biodegradáveis, o que 

provoca uma poluição por um tempo grande, caso sejam descartados 

inadequadamente. 

       Em 2013, em matéria da Rede Globo de Televisão, o professor 

Vahan Agopyan declarou que entre 40% a 75% de toda matéria prima 

produzida no planeta servia para a construção civil. Esses números podem ter 

aumentado desse então, devido ao aumento populacional e ao 

desenvolvimento contínuo da urbanização, o que contribui para um impacto 

ambiental muito grande na busca de materiais necessários, somados com o 

descarte inadequado que muitas construtora e a população como um todo faz 

com relação aos resíduos sólidos. 

      A extração de matéria prima para produção de materiais para 

construção civil é grande de diversas formas.  

 

Em todo o mundo, a mineração e o processamento de minerais 
desempenham um importante papel na determinação de 
problemas do meio ambiente como o desmatamento, a erosão 
do solo e a poluição do ar e da água. Globalmente, o setor 
minerário é um dos maiores usuários de energia, contribuindo 
assim para a poluição do ar e o aquecimento global (YOUNG 
1992). 
 



 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS DIADEMA 
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 

Farmacêuticas 
Curso de Ciências 

 

 

13 
 

 

Mesmo a exploração ambiental em busca desta matéria já é de grande 

prejuízo para o meio ambiente, mas se torna ainda pior com os resíduos 

descartados inadequadamente, devido a clandestinidade de aterros e 

empresas que jogam os materiais em rios ou área verde, poluindo o solo com a 

degradação de produtos químicos presentes nesses resíduos e também 

permitindo com que seja um ambiente propício para o surgimento de 

patógenos. 

4.2. Geração dos Resíduos Sólidos 

 

Em 2015 o Brasil gerou 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

urbanos, 1,7% a mais que em 2014, segundo dados da ABRELPE. Isso fez 

com que o Brasil se tornasse o 4º país que mais gera resíduos sólidos no 

mundo. As cidades presentes na região do Alto Tietê produziram 1.297 

toneladas de lixo por dia em 2016, dados disponibilizados pela Companhia 

Ambiental de Estado de São Paulo (CETESB). Apenas como comparação, vale 

citar o caso da Alemanha, que produz 2,11 kg por dia de lixo, e segundo a 

Eurostat, órgão de estatística da União Europeia, 63% de todos os resíduos 

produzidos em área urbana foram reciclados no país.  

Os níveis de produção de resíduos sólidos mundiais, segundo dados de 

2012, foram de 1,3 bilhão de toneladas por ano e existe uma expectativa de 

que até 2025 chegue a 2,2 bilhões de toneladas por ano. Esses dados foram 

obtidos em um relatório sobre resíduos urbanos chamado "What a waste: a 

global review of solid waste management" ("Que desperdício: um relatório 

global sobre a gestão de resíduos sólidos). O relatório aponta que a produção 

de resíduos se deve ao desenvolvimento, industrialização e a um estilo cultural 

que um país pode adquirir. A urbanização, como já citada nesse trabalho, é um 

dos principais fatores para geração de resíduos, na qual residências urbanas 

produzem duas vezes mais resíduos do que em residências rurais.  
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Anualmente, no leste Asiático e Região do Pacífico, são geradas 270 

milhões de toneladas de resíduos por ano. A China contribui significativamente 

para essa quantidade, pois sozinha representa 70% do total regional, segundo 

o Banco Mundial. E isso leva em consideração o fato de o país apresentar, 

segundo o censo do Banco Mundial em 2018, 1,393 bilhão de pessoas. Sendo 

uma potência mundial, apresenta um grande espaço industrial, apesar de ser 

um grande produtor rural também. Isso faz com que seja um país que tenha um 

alto consumo e uma produção imensa de resíduos sólidos. 

A produção de resíduos sólidos em si não tem um efeito alarmante, já 

que com o crescimento populacional, industrial e urbano, o consumo e sua 

geração de produtos irão naturalmente aumentar. Porém o seu descarte, a 

forma com qual ocorre é muito preocupante já que afeta ambientes naturais, 

podendo alterar até mesmo o clima no mundo. E essas questões também 

podem ser aplicadas à região do Alto Tietê, que é bastante urbanizada e ocupa 

boa parte da área metropolitana de São Paulo, a maior cidade do Brasil. 

Uma forma clara de expor a importância de um descarte adequado, é 

observando a região do Alto Tietê, já que tem esse nome devido ao Rio Tietê, 

que corta quase todo Estado de São Paulo, banhando 62 municípios. Desses, 

segundo o IBGE em 2013, 19 não fazem seu tratamento de esgoto e despejam 

690 toneladas diariamente. A região poderia ser utilizada como hidrovia, para 

deslocamento populacional e mesmo de cargas, trazendo benefícios 

econômicos diminuindo o número de automóveis na avenida marginal do rio. 

Em julho de 2017, a CETESB liberou um relatório chamado: “Toxicidade 

e genotoxicidade de água intersticial proveniente de sedimento na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI 6)” que avaliava a 

qualidade da água da região do Alto Tietê. Foi utilizado Vibrio fischeri, uma 

bactéria luminescente presente no mar, e que em contato com material 

orgânico não apresenta essa luminosidade ou em graus menores.  

Os estudos foram elaborados em 2012 e mostraram uma toxidade em 

pontos de coleta na região, conforme Tabela 1.  
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Tabela 1: qualidade da água na região do Alto Tietê. 
 

 
Fonte: CETESB (2017). NR= Não Realizado 

 

Os dados fornecidos pela CETESB demonstram a toxidade à bactéria 

Vibrio fischeri, e colocam os sedimentos como péssimos, tanto os localizados 

em regiões industriais quanto agropecuária. O teste também é feito, segundo 

disponibilizado no relatório da CETESB, como Critério de Qualidade de 

Sedimento – CQS, que avalia a contaminação química, a comunidade 

bentônica e a sua toxidade.  

O relatório deixa explícito, portanto, que há grande contaminação das 

bacias do Alto Tietê, em detrimento aos benefícios que poderiam ser oferecidos 

à população, caso a qualidade das águas fosse boa. 

Em 2014 o Estado de São Paulo iniciou uma crise hídrica, devido à 

escassez de chuvas na região. Na época, foi amplamente debatido o quanto as 

grandes áreas desmatadas na região da Amazônia, contribuíram com a 

diminuição da umidade na região, o que impediu o efeito dos chamados “Rios 

Voadores”. Esse fenômeno ocorre devido a Massa Continental Equatorial, que 

leva essa umidade até a região do Sudeste, incluindo o Estado de São Paulo e 
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com a falta de chuvas, as represas começaram a secar e houve um grande 

racionamento de água.  

Contudo é possível afirmar que a falta de chuvas em si não foi o 

principal fator para o racionamento, mas, sim, a poluição dos recursos hídricos 

e a pouca capacidade de despoluição para as necessidades que o Estado 

precisava.  

Pensando na região do Alto Tietê onde, segundo a SABESP, há próximo 

de 427 milhões de metros cúbicos de água, dados registrados do dia 08 de 

junho de 2020. Com este volume disponível as cidades não necessitariam de 

racionamento e a crise não existiria. 

 

5. IMPACTOS CAUSADOS PELOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Como já dito anteriormente, os resíduos sólidos descartados 

inadequadamente impactam o meio ambiente, o que faz com que afetem o ser 

humano de forma direta ou indireta.  

Um dos fatores que se deve levar em conta, é a contaminação dos 

habitats de espécies que são importantes para a humanidade, como por 

exemplo, as abelhas, que permitem que ocorra maior polinização e 

possibilitando, assim, a produção de diversas culturas agrícolas diferentes. 

Estima-se que 90% da produção de alimentos humanos depende das 

abelhas. Assim, é possível avaliar que um habitat impróprio para as diversas 

espécies de abelhas prosperarem, devido à poluição de resíduos despejados 

pelos seres humanos, pode afetar diretamente a sociedade, colocando em 

risco a expectativa de sobrevivência humana.  

5.1. Impactos Sociais 

Os impactos ambientais que ocorrem de imediato já constituem, em si, 

um grande prejuízo ao meio ambiente, porém há também aqueles que podem 
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auxiliar em mudanças climáticas com o passar do tempo e com o aumento da 

quantidade de resíduos sólidos descartados.  

Uma decomposição anaeróbica de matéria orgânica permite a emissão 

de grandes quantidades de metano, um gás que influencia na ocorrência do 

aquecimento global, o que acarreta diversos impactos no meio ambiente como 

um todo.  

5.2. Impactos Ambientais 

 

Existem, também, os impactos sociais causados pelos resíduos 

descartados, e que escancaram uma desigualdade social presente no Brasil e 

no mundo.  

Um grande exemplo disto é mostrado no curta-metragem “Ilha das 

Flores”, de Jorge Furtado, lançado em 1989, mas que ainda ilustra bem a 

sociedade atual. Nesse curta-metragem é apresentado a produção de um 

tomate e todo processo econômico na qual ele se passa, desde a sua venda e 

a forma no qual é pago e utilizado. Em um dos momentos é descartado um 

tomate podre, que vai para um lixão, situado em Ilha das Flores, subúrbio de 

Porto Alegre, e é depositado em um terreno presente nesse lixão, no qual havia 

um homem que criava porcos. Estes se alimentavam dos resíduos descartados 

e que iriam ser despejados no local, que se apresentava a céu aberto. Isso 

permitia que muitas pessoas entrassem naquele ambiente em busca de 

alimentos e utensílios a qual necessitem.  

Ainda no curta, o narrador detalha que aqueles resíduos orgânicos 

descartados e que iriam para os porcos era disputado com pessoas pobres que 

precisavam daquele alimento para sobreviver. No grupo apresentado havia 

diversas mulheres e crianças, que são liberadas a entrar no terreno do criador 

após os porcos se alimentarem. Eles tinham 5 minutos para pegar os resíduos 

que restaram.  
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Isso mostra claramente a desigualdade social, onde se vê uma pessoa 

podendo comprar alimentos e os descartando indevidamente e outras 

necessitando daqueles que é jogado fora.  

Esta igualdade moderna, baseada no conformismo inerente à sociedade 

e que só é possível por que a passividade substituiu a ação como principal 

forma de relação humana, difere, em todos os seus aspectos, da igualdade dos 

tempos antigos, e especialmente da igualdade na cidade-estado grega 

(ARENDT, 2011 p.51). 

      No curta-metragem de Jorge Furtado, foi possível observar que 

havia um criador de porcos dentro do lixão, como já citado acima, e que 

provavelmente vende a carne para consumo como alimento à diversas 

pessoas, o que pode contribuir com a disseminação de determinadas doenças, 

como Teníase, Cisticercose e Neurocisticercose, devido a um descarte 

inadequado e uma falta de monitoramento de quem entra em um ambiente 

propício para a formação desses patógenos. 

Outro grande exemplo de descarte inadequado que prejudica a 

população ocorreu em Goiás em 1987 quando uma empresa descartou um 

aparelho de radioterapia de forma indevida, e o material ficou de livre acesso 

as pessoas.  

Desta maneira o aparelho foi levado ao ferro-velho, e desmontado. 

Contudo este aparelho continha Césio-137, que tem uma forma de pó azul 

brilhante e que chamou atenção de populares que não sabiam ao certo do que 

se tratava.  

A contaminação foi expandida por diversas regiões e afetou milhares de 

pessoas devido à radiação. Foi preciso uma grande evacuação do local, 

demolições de construções e retiradas de partes do solo e vegetações para 

que não ocorresse maior dispersão do Césio-137. O total de pessoas que 

foram monitoradas pelo governo chegou a 112.800 pessoas, segundo dados 

do Governo do Estado de Goiás, ocorrendo óbitos em 4 e 5 semanas 

posteriormente ao início do contato. Este acidente gerou 3500 m³ de lixo 
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radioativo que foram colocados em containers e enviados a CNEN (Centro 

Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste) para monitoramento.  

Este acidente causou um grande prejuízo ambiental e social, já que 

pessoas acabaram morrendo e foram afetadas posteriormente devido à 

radiação no local.  

A importância do conhecimento para a compreensão sobre o descarte 

adequado e como os resíduos podem ser prejudiciais ao meio ambiente fica 

claro quando se analisa os problemas como o ocorrido em Goiás. Esse 

acidente foi de tal importância que influenciou toda a comunidade internacional. 

Em 2015, a ONU (Organização das Nações Unidas ) anunciou uma 

agenda para 2030, chamada de ODS (Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável ),  sendo o tema sobre resíduos sólidos abordado nos objetivos 11, 

sobre Cidades e Comunidades Sustentáveis, no intuito de diminuir os impactos 

ambientais que são ocasionados pelos centro urbanos, visando a qualidade do 

ar e a boa gestão de resíduos, e no objetivo 12, sobre Consumo e Produção 

Responsável,  onde propõe que, até 2030, se possa diminuir a quantidade de 

resíduos produzidos a partir da reciclagem, sua redução e seu reuso. Um tema 

debatido internacionalmente, em um órgão mundial coloca o tema como fato 

importante a ser discutido e ensinado. 

A inadequação do descarte dos resíduos sólidos e também uma má 

gestão dos governos acabam prejudicando ainda mais o meio ambiente, sendo 

mais visível nos oceanos, rios e águas subterrâneas e também a saúde das 

pessoas, além da fauna e da flora que também são muito afetadas, o que, 

indiretamente, também nos afeta.  

Mesmo após a publicação da PNRS/2010, assinada pelo então 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2015 o Brasil ainda apresentava 

aproximadamente 30 milhões de toneladas de resíduos em lixões e aterros 

controlados (ABRELPE 2016).  

Sem uma impermeabilização e um cuidado adequado, esses lixões 

contribuem com a poluição do solo e águas subterrâneas presentes nas 
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regiões. Em 2016 pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo), da 

UNB (Universidade de Brasília) e da CETESB localizaram substâncias tóxicas 

na Lagoa do Saibro em Ribeirão Preto (SP), que é uma área de recarga para o 

Aquífero Guarani.  

A pesquisa destacou que a contaminação foi relacionada ao descarte 

inadequado de resíduos, como produtos eletrônicos, computadores, 

televisores, fiação elétrica, pilhas e mesmo materiais hospitalares. O 

pesquisador e docente do curso de Química da USP, Prof. Daniel Junqueira 

Dorta, comentou em uma reportagem da Rede Globo: 

 
“A gente encontrou substâncias que são utilizadas pela 
indústria para evitar que os bens de consumo peguem fogo. 
Uma vez jogados no ambiente, essas substâncias vão se soltar 
desse produto, seja ele têxtil ou eletrônico, e acabar 
contaminando a lagoa”. 

 

A lagoa também é utilizada por pescadores e, segundo os 

pesquisadores, provavelmente os peixes se encontravam contaminados com 

as substâncias que estavam presentes na água.  

O Aquífero Guarani é muito importante para região, ocupando 1,2 

milhões de km² e abrangendo 4 países (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai). 

Ele abastece a região, na qual há uma população de 15 milhões de habitantes. 

Uma contaminação de todo seu volume faz com que esse abastecimento seja 

prejudicado assim como a população que é servida por ele.  

Desta forma uma gestão fiscalizadora e a demonstração da importância 

de uma Educação Ambiental a população evitara impactos ambientais e 

sociais.  

5.3. Exemplos de países que utilizam meios sustentáveis para 

destinação dos resíduos sólidos 

 

A ONU fez, em 2018, um relatório denominado “Panorama da Gestão de 

Resíduos na América Latina e no Caribe”, que mostrou que nessa região se 
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produziam 541.000 toneladas por dia, e que até 2050 esse número irá 

aumentar ainda mais. Esse relatório também mostrou que 40 milhões de 

pessoas não apresentavam acesso regular à coleta de resíduos.  

Apesar desses números, a região apresentou uma melhora, já que 

houve maior cobertura na coleta de resíduos em 93% da população. No texto 

publicado pela ONU, está claro que existe uma grande falta de informação da 

população na região e que isso se torna um aspecto fundamental para a 

situação do meio ambiente e para a forma na qual são descartados os resíduos 

sólidos. 

A Alemanha é um dos 6 países que mais recicla e trata seu lixo, 

constituindo, segundo a Comissão Europeia, um grande exemplo na União 

Europeia, e mesmo mundialmente. Lá, houve uma “extinção” dos aterros e um 

aumento de reciclagem. A Comissão Europeia divulgou no início de 2020 seu 

novo Plano de Ação para a Economia Circular (Circular Economy Action Plan), 

sendo um bloco do Acordo Verde (European Green Deal), que visa um 

desenvolvimento sustentável em território europeu.  

O plano divulgado se propõe a observar todo o caminho dos produtos, 

desde sua origem, e promover um consumo sustentável para garantir que 

esses não saiam da Europa ou que fiquem o maior tempo possível.  

A Comissão Europeia também estipulou ações para que este Plano 

possa ser concluído adequadamente: 

● Tornar os produtos sustentáveis a norma na UE; 
● Capacitar consumidores e compradores públicos; 
● Concentre-se nos setores que utilizam mais recursos e onde o 
potencial de circularidade é alto(eletrônicos e TIC; baterias e veículos; 
embalagem; plásticos; têxteis); 
● Construção e edifícios;  
● Comida; água e nutrientes; 
● Garantir menos desperdício; 
● Fazer a circularidade funcionar para pessoas, regiões e cidades, 
● Liderar esforços globais em economia circular. 

      O What a Waste: a Global Review of Solid Waste Management, 

relatório feito pelo Banco Mundial, apresentou o mercado da reciclagem com 
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programas municipais que ocorrem na Europa e na América do Norte. Esses 

materiais secundários, como são chamados, se tornaram um negócio para 

diversos países.  

Os papéis usados na cidade de Nova York, por exemplo, são vendidos e 

o preço varia com a compra feito pela China. Em Buenos Aires, a maioria de 

seus resíduos reciclados, também são enviados a China. O relatório, de 2012, 

demonstrou o destino dos resíduos em cada país, e um exemplos positivos 

mais representativos foi o da Coréia do Sul, que recicla 49%, não apresenta 

lixões, e destina para aterros controlados outros 36%. 

Outro país que demonstra um controle e um equilíbrio no descarte dos 

resíduos é o Japão, um exemplo em reciclagem e reutilização como fonte de 

energia. Isso se deve muito a cultura japonesa e a educação a qual 

apresentam.   

Em 2014 no Brasil, em plena Copa do Mundo da Fifa, os japoneses 

presentes para ver sua seleção, ao final do jogo fizeram a limpeza do local a 

qual estavam e retiraram os resíduos dos produtos consumidos dentro do 

estádio.  

No país, existe um grupo cívico chama G-CANS em uma cidade 

chamada Kasukabe, que se encontrava no vertedouro externo da área 

metropolitana de Tóquio como um local para a interação de uma nova cultura. 

O grupo se localizava próximo ao Rio Edogawa, que passa por Tóquio e 

apresenta uma bacia de 200 km², pouco se compararmos com o Rio Tietê que 

apresenta uma bacia de 72.391 km².  

Apesar do Japão não apresentar dimensões tão grandes como às do 

Brasil, pode-se fazer comparações proporcionais. Em uma troca de e-mails 

com o chamado Edogawa River Office, foi possível saber que o Rio Edogawa, 

a aproximadamente 60 anos, estava poluído, mas atualmente se apresenta em 

condições de consumo. Ele também desempenha um importante papel como 

fonte de água na região metropolitana de Tóquio e, durante fortes chuvas, e 
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transporta grandes quantidades de água com segurança. Com a despoluição 

do rio, ele foi utilizado ativamente para o transporte aquático.  

No chamado Canal Edo, que abriga o desague do rio Saka e que esteve 

suja por um tempo não determinado, a própria população fez a limpeza de 

ambos.  

Desde 1994, a qualidade da água é aprimorada pelos esforços dos 

moradores locais, não deixando sobras da cozinha, apanha lixo, etc. e esgotos 

da administração (prefeitura), instalações de purificação e instalações de 

transferência de água. 

Neste exemplo do Japão, os moradores da região fizeram uma 

drenagem do esgoto em suas casas, além de não lavar utensílios e despejar 

restos de comida e o não uso de detergentes. Houve também uma cultura para 

participação de limpeza dos rios, retirando resíduos que estavam despejados 

na região. Houve uma variedade crescente de peixes no rio e a água da 

torneira foi aprimorada.  

Pode-se observar, nesse exemplo, uma grande semelhança ao Rio Tietê 

em São Paulo, contudo lá no Rio Edogawa as margens foram preservadas, o 

que evita enchentes, e houve uma intensa Educação Ambiental, ensinando que 

não se deve jogar residuos nos rios e nem em suas margens. É disponibilizado 

no site do Edogawa River Office textos que demonstram a importância do rio e 

de como a população deve agir de forma ambientalmente correta: 

 

“O rio pertence a todos. Para melhorar o rio, coletaremos o lixo 
juntos para limpar o rio e preservar e gerenciar ativos 
preciosos, como satoyama e água da nascente. O governo 
apoiará essas atividades. O rio nos ensina muitas coisas, pois 
a conexão entre a vida cotidiana e a natureza está diminuindo. 
O rio é um livro da natureza. Promoveremos vários programas 
de aprendizado e Educação Ambiental com as escolas. Além 
disso, o governo apoiará esse aprendizado. Os residentes 
podem entender melhor a condição real do rio realizando 
pesquisas sobre a qualidade da água e o ambiente biológico do 
rio. Prosseguiremos com a criação desse sistema de pesquisa. 
Promover pesquisas e pesquisas sobre como promover a 
qualidade da água e pesquisas sobre seres vivos pelos 
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residentes, como promover o aprendizado ambiental, a relação 
entre a habitação e a qualidade da água e como fornecer água 
segura e de alta qualidade às plantas de purificação de água”. 

 

Desta forma, fica evidente a importância da Educação Ambiental para a 

criação se uma cultura nova na população, de modo que se mantenham os 

ecossistemas adequadamente despoluídos.  

O rio Tietê não se difere tanto do rio Edogawa nas suas dimensões, mas 

o tamanho dos países é diferente, o que não impede que se possa fazer 

análises proporcionais de como é possível recuperá-lo, desde que se aposte no 

esclarecimento e mudança cultural da população e na ação governamental, por 

meio de uma Educação Ambiental eficiente que apresente as formas 

adequadas comportamento que possam ara contribuir com a despoluição do 

rio. 

5.4. O consumismo abusivo e os problemas ambientais 

 

A expansão do comércio que permitiu um acúmulo de capital e formou 

uma ideologia capitalista, promoveu uma grande concentração de riquezas. 

Para que isso fosse possível, houve um incentivo a novos métodos para 

produção de mercadoria em busca de um capital cada vez maior.  

No entanto, devido a um crescimento descontrolado, tal modelo de 

exploração que permite buscar meios para produção de mercadorias para o 

acúmulo ilimitado do capital, acabou por colocar em xeque os próprios 

interesses dessa sociedade capitalista e a colocou sob à ameaça apreservação 

ambiental. 

Com a urbanização se criou um aumento nos meios de produção, o que 

fez com que formasse uma cultura em busca permanente de renda.  

Lefebvre (1991) discutiu os processos de urbanização, para o autor, a 

urbanização seria uma condensação dos processos sociais e espaciais que 

haviam permitido ao capitalismo se manter e reproduzir suas relações 
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essenciais de produção. A própria sobrevivência do capitalismo estaria 

baseada na criação de um espaço social crescentemente abrangente, 

instrumental e mistificado.  

Devido a esse aumento urbano e um crescimento da mancha das 

cidades que vão crescendo, a produção de resíduos sólidos utilizados nela 

também aumenta na mesma proporção.  

Como o aumento populacional, urbano e comercial é muito rápido, 

frequentemente ele ocorre em detrimento de um equilíbrio sustentável, que 

pudesse promover um descarte adequado desses resíduos.  

Segundo a FABHAT (Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto 

Tietê), a população dos municípios da região são os maiores produtores de 

resíduos sólidos.  

A CETESB, em dados disponibilizados em 2016, mostrou que um 

habitante produz, em média, 1,0 kg/dia de resíduos sólidos, que são 

descartados em aterros. A FABHAT em 201 também avaliou o conteúdo dos 

resíduos e se são adequados aos aterros destinados (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Adequação dos resíduos sólidos dispostos em aterro. 
 

Resíduo Sólido Disposto em Aterro (%) 

 

CLASSIFICAÇÃO FAIXAS 

Adequado ≥ 90% 

Regular ≥ 50% e < 90% 

Ruim < 50% 
 

Fonte: Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2016. 

 

O Tribunal de Contas de São Paulo fez um estudo em 163 municípios 

em 2016, e constatou que 38 deles ainda utilizam lixões para o descarte de 

seus resíduos e esse descarte ocorre sem qualquer prevenção, indicação ou 

mesmo avaliação de quais são os produtos que vão para esses determinados 

lixões, o que permite uma maior contaminação ao solo e consequentemente 

afeta a saúde dos seres humanos.  
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Os lixões ficam sempre abertos, não há restrições ou um controle da 

entrada de pessoas nesse ambiente.  

O Professor Ednilson Viana de Gestão Ambiental da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades (EACH) disse no artigo presente no site da USP 

chamado: ”Municípios de São Paulo ainda utilizam lixões para descartar 

resíduos”, escrito por Carina Brito, o seguinte fato sobre os lixões: 

“As pessoas podem entrar e atear fogo em compostos com 
cloro, que podem gerar dioxinas e furanos, que são 
componentes carcinogênicos. Esses compostos podem ser 
carregados por grãos de poeira que param em gramas que 
servem de alimentação para a vaca e que vão para o leite e a 
carne que o ser humano consome”. 

 

Assim, fica claro que o descarte equivocado ou sem informação 

adequada para onde e como será encaminhado aquele resíduo pode prejudicar 

o meio ambiente de diversas formas.  

Animais normalmente buscam alimentos nesses lixões e podem, depois, 

levar diversas doenças aos seres humanos.  

Um exemplo claro disso são os ratos, que transmitem diversas doenças, 

como por exemplo; tifo, febre da mordida, leptospirose, hantavírus, triquinose, 

salmonelose.  

Em meio urbano, eles prosperam com certa facilidade, sendo que em 

grandes centros no Brasil há 15 ratos/habitante, segundo o especialista em 

pragas Randy Baldresca em entrevista, o que faz com que as essas doenças 

se mantenham presentes na população.  

As cidades do Alto Tietê que não apresentam aterros, segundo dados de 

2013 divulgados pelas cidades Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de 

Vasconcelos e Salesópolis, gastam R$ 4 milhões mensais para o descarte de 

seus resíduos sólidos, que são encaminhados para outras regiões da Grande 

São Paulo e Vale do Paraíba.  

A reciclagem destes resíduos ocorre em algumas cidades: Ferraz de 

Vasconcelos (com 3 toneladas), Arujá (40 toneladas) e Mogi das Cruzes, o que 
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pode ser benéfico já essa prática reduz exploração de recursos do meio natural 

para a produção de determinados produtos e mercadorias.  

A produção de resíduos nos grandes centros urbanos é bastante 

reveladora do consumismo exacerbado já citado, e diversas situações fazem 

com que haja um aumento na geração de resíduos sólidos, como, por exemplo, 

o desenvolvimento social, que permite que haja presença de mais empregos e 

melhores salários.  

O marketing também é um elemento que merece menção, pois constitui 

um meio de atrair determinadas pessoas e persuadi-las a considerarem novas 

necessidades por certos produtos, com o intuito de elevar o lucro das 

empresas. Isso faz com que a sociedade se torne cada vez mais consumista, 

indo atrás de mais e novos produtos, mesmo que na maioria dos casos eles 

sejam supérfluos.  

Em uma pesquisa realizada em 2015 pelo SPC Brasil (Serviço de 

Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas) mostrou que 55,3% dos entrevistados planejam compras, porém 

41,0% apresentam contas atrasadas, ou seja, são consumistas compulsivas, 

comprando sem a necessidade.  

A pesquisa observou, também, que 36% dos consumidores fazem 

compras para aliviar seu estresse, e apenas 28% dos brasileiros são 

conscientes em seu consumo.  

Desta forma, podemos concluir que consumismo e a geração de 

resíduos estão relacionados diretamente, pois quanto mais se compra, mais se 

descarta. 

Como diz Giacomini (2008, p.67): 

 

O descarte de resíduos sólidos por parte de pessoas e 
organizações é natural. Contudo, quando o volume empresarial 
é grande, evidencia-se o desperdício, que, no âmbito 
residencial, é um indicador de consumismo. Assim, a 
quantidade de lixo pode constituir importante indicador de 
consumismo na sociedade. 
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Como contraponto dessa lógica, o ideal seria que os produtos tivessem 

uma grande durabilidade, para que seu descarte demorasse um tempo 

considerável e não ocorresse o acúmulo de materiais na forma de resíduos. 

Contudo, o que ocorre, infelizmente, é o oposto: a durabilidade dos 

produtos é cada vez menor o que provoca uma maior busca para consumi-los, 

formando-se, assim, mais resíduos a serem descartados.  

A produção crescente também contribui para o grande acúmulo de 

resíduos, pois estimula a população a consumir mais bens e produtos, e de 

uma forma bem mais rápida e desordenada.  

6. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 

SEUS PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS 

 

A Lei 12.305, de Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010 que cria 

uma responsabilidade no descarte dos resíduos sólidos produzidos, já foi 

discutida anteriormente no Congresso Nacional.  

Em 1991 foi colocado em discussão a PL nº 203/91, que tinha a seguinte 

emenda em pauta: ”Dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o 

transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde”.  

A partir desta discussão, em 2010 foi criada a Lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, cuja finalidade é criar uma prevenção e se precaução para 

que possa haver um desenvolvimento sustentável, dando ao “poluidor” a 

responsabilidade de criar um ciclo para o produto que não afete o meio 

ambiente.  

Houve, com a Lei 12.305/10, um avanço para os cuidados com o meio 

ambiente, incorporando o descarte adequado dos resíduos sólidos, a logística 

reversa, e a responsabilidade compartilhada, além de se exigir um descarte 

adequado, dentro de padrões sustentáveis que considerem desde a sua 

produção até o ciclo de vida do produto, como já dito.  
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A gestão integrada de resíduos sólidos visa buscar meios para o 

descarte, observando questões políticas, sociais e principalmente ambientais, 

na busca de um desenvolvimento sustentável. A logística reversa cria uma 

responsabilidade compartilhada para com o ciclo a qual o produto se 

apresenta, de modo que ele volte para a indústria. Ela se define como: 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 
ou outra destinação final ambientalmente adequada (fonte; 
Ministério do meio Ambiente);  

 

Há ainda a questão sobre os padrões sustentáveis de consumo, que 

pressupõe ser possível haver um consumo que satisfaça as necessidades da 

atual geração sem que afete o meio ambiente e nem as próximas gerações. 

Além disso, é importante enfatizar a reciclagem, que é crucial para a 

diminuição dos resíduos e da exploração ambiental para produção, uma vez 

que o descarte inadequado por empresas ou cidadãos ainda ocorre 

esporadicamente. 

   Em seu Art. 6° a lei apresenta os princípios, que são: 

I - a prevenção e a precaução;  

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que 
considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública;  

IV - o desenvolvimento sustentável;  

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o 
fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços 
qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e 
tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e 
do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, 
equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;  

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, 
o setor empresarial e demais segmentos da sociedade;  
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VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos;  

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 
reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador 
de trabalho e renda e promotor de cidadania;  

IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;  

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade. 

 

Pode-se fazer alguns destaques para determinados princípios que são 

importantes para definir adequadamente a lei: O princípio de poluidor-

pagador e o protetor-recebedor, demonstra um reconhecimento aos que 

seguem o princípio de proteção ao meio ambiente; a visão sistêmica faz uma 

avaliação sobre o sistema todo (fatores ambientais, os sociais e de saúde) que 

se encontra dentro de uma sociedade, para apresentar metodologias ideais 

para os princípios da lei de resíduos sólidos; a ecoeficiência permite que haja 

uma conciliação entre o fornecimento de produtos e os bens e serviços que 

satisfaçam as necessidades humanas, mas sem exageros, de modo que não 

ocorra grandes impactos ambientais, e estimule a busca por produtos mais 

ecológicos; na responsabilidade compartilhada, os setores de produtores, 

distribuidores e aqueles que comercializam produtos têm algumas obrigações 

para amenizar o descarte dos resíduos sólidos; O direito da sociedade à 

informação e ao controle  social permite com que a população se informe 

sobre áreas de resíduos por meio de dados que subsidiem as pessoas para 

que possam, de alguma forma, entender a necessidade de um descarte 

adequado e também a importância da lei e do meio ambiente. 

Destacadamente, a PNRS apresenta três desafios importantes para 

alterar o quadro atual de colapso dos sistemas existentes e de grande 

desperdício econômico. O primeiro é prevenir e reduzir a geração dos resíduos 

sólidos; o segundo, eliminar os lixões e aumentar a disposição adequada dos 

rejeitos; e o terceiro, aumentar a reciclagem e a reutilização dos resíduos 

sólidos. “É importante reforçar que a Lei nº 12.305, de 2010, com muita 
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propriedade, buscou diferenciar o que são resíduos (aquilo que tem valor 

econômico, que pode ser reciclado ou reaproveitado) do que são rejeitos 

(aquilo que não pode ser reaproveitado ou reciclado)” (TRIGUEIRO, 2012, 

p.40).  

A PNRS tenta colocar em prática mudanças de hábitos de consumo e o 

descarte adequado de resíduos. Abarca, também, o objetivo de educar a 

população brasileira com a separação do lixo e o descarte adequado, além de 

promover uma educação para empresas privadas e públicas para o esse 

descarte. Quanto a determinados objetivos apresentados na lei, deve se 

ressaltar: 

I – proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

II – não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento 
dos resíduos sólidos, bem como disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos;  

III – estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e 
consumo de bens e serviços; (BRASIL, 2010). 

 

A conservação ambiental permite com que a população se beneficie 

daquilo que a natureza nos fornece, permitindo que haja uma saúde pública de 

qualidade, uma vez que uma necessita da outra.  

Logo, a não geração, reutilização e reciclagem se tornam importantes 

pois diminuem os impactos ambientais diante de menor exploração natural, já 

que é possível usar novamente produtos que já foram retirados da natureza. 

Isso permite, também, menor poluição com o descarte inadequado dos 

resíduos, possibilitando um padrão sustentável de cuidados com o ambiente.  

Deve-se destacar a importância dos catadores, atores sociais que 

permitem uma reutilização e reciclagem de materiais, relevante tarefa que está 

prevista na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos materiais 

produzidos.  

O trabalho desses catadores faz com que o Brasil seja o maior reciclador 

mundial de alumínio, além da reciclagem de papelão e plásticos que são 

descartados.  
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A profissão não oferece boas condições humanas e remunera com 

renda muito baixa, porém a atividade desses profissionais é extremamente 

importante para a sociedade, mesmo antes da Lei 12.305/2010 já era 

significativa a reciclagem que estas pessoas propiciavam (Gráfico 1): 

  

Gráfico 1: Taxa de reciclagem de diferentes materiais 
Fonte: Elaborado a partir de MCidades(2010), IBGE (2010a), IBGE (2002), ABAL (2011), 

DATASUS (2011), MME (2010a), Vasques (2009), Bracelpa(2009) 
 

Nesse sentido deveria haver leis que contribuíssem com melhores 

condições para a categoria de catadores, mas, eles, ainda, não recebem o 

merecido respeito e atenção governamental e também da sociedade, sendo 

que, em muitas vezes, são vistos como mendigos.  

No entanto, a partir da Versão Preliminar para consulta pública do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (2011), foi observado que a partir de 2006 esse 

grupo começou a apresentar uma inclusão social importante, como se pode 

observar no Quadro 2: 

Quadro 2: Legislação referente ao trabalho de catadores de resíduos. 
 

Lei / Decreto Objeto 

 
DECRETO 5.940, DE 25 DE 
OUTUBRO DE 2006 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal 
direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis, e dá outras providências. 
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LEI 11.445, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2007 

Dispensa de licitação na contratação da coleta, 
processamento e comercialização de resíduos sólidos 
urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema 
de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas 
de baixa renda reconhecidas pelo poder público como 
catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 
ambientais e de saúde pública. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
MPOG Nº 1, DE 19 DE 
JANEIRO DE 2010. 

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional e dá outras providências. 

 
 
 
 
 
 
LEI Nº 12.375, DE 30 DE 
DEZEMBRO DE 2010, Art. 5º e 
Art. 6º 

Os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de 
dezembro de 2014, a crédito presumido do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI na aquisição de resíduos 
sólidos utilizados como matérias-primas ou produtos 
intermediários na fabricação de seus produtos. Somente 
poderá ser usufruído se os resíduos sólidos forem 
adquiridos diretamente de cooperativa de catadores de 
materiais recicláveis com número mínimo de cooperados 
pessoas físicas definido em ato do Poder Executivo, 
ficando vedada, neste caso, a participação de pessoas 
jurídicas; 

 
LEI 12.305, DE 2 DE 
AGOSTO DE 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei 
no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências. 

 
 
DECRETO Nº 7.404, DE 23 
DE DEZEMBRO DE 2010 

Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o 
Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 
Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

 
 
 
DECRETO Nº 7.405, DE 23 
DE DEZEMBRO DE 2010. 

Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê 
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos 
Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o 
Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de 
Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, 
dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras 
providências. 

Fonte: Elaboração Própria, adaptado de Governo Federal (2011). 

 

A importância dos catadores e das cooperativas para a reutilização de 

reciclagem de resíduos sólidos está presente na PNRS, no item 

correspondente à responsabilidade compartilhada pelo ciclo útil dos materiais. 

No Art. 8º há uma sequência de instrumentos que permitem que a Lei 

12.305 seja colocada em vigor com sucesso. Um dos instrumentos presentes é 

a organização que deve ser feita por empresas pública privadas e os governo 

municipais para com seus resíduos sólidos. O grande destaque dos dezoitos 
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instrumentos, e que se remete a este estudo, é a Educação Ambiental, 

estratégia de extrema importância para que haja, dentro da sociedade, 

materiais informativos que permitam que sejam colocados em prática projetos 

sustentáveis e algumas campanhas.   

O Capítulo II da Lei 12.305/10 prevê uma divisão de responsabilidade e 

a exigência e serem criados planos para resíduos em âmbito nacional, estadual 

e municipal. Essa exigência contribui para a fixação da lei e suas regras 

vigentes em regiões distintas. No Art. 18º prevê uma destinação de verba da 

União para que os municípios possam providenciar serviços relacionados a 

limpeza e ao manuseio de resíduos sólidos. As formas com quais os 

municípios lidam com os seus resíduos é apontada no Art.19º, que trata da 

forma que ocorre seu manejo e sua disposição final. A lei prevê, também, o fim 

aos lixões, com prazos definidos, que recentemente foram prorrogados, já que 

muitos municípios ainda estavam foras dos padrões exigidos. Estava presente 

no Art. 54º a exigência de que “a disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 9o, deverá ser implantada em 

até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei”. 

Ressalte-se que a PNRS não trata da gestão pura e simples 
dos resíduos gerados, pois sua doutrina considera a seguinte 
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. Por isso, qualquer que 
seja a esfera do plano – nacional, estadual, municipal ou outra 
–, é necessário integrar as ações de Educação Ambiental e 
programáticas perante os geradores para o “redesign” de 
embalagens (ou ecodesign), a redução propriamente dita (no 
caso de produtos que apresentem mais de uma embalagem, 
não diretamente ligada à necessidade de manter sua 
integridade para o consumo) e até mesmo a substituição 
tecnológica (como está sendo sugerido pelas embalagens PET 
com base em resinas provenientes de recursos renováveis) 
(TRIGUEIRO, 2012, p.41).  

 

A base para que a lei possa ser executada de forma correta e dinâmica 

pressupõe que haja uma Educação Ambiental para entendimento da 
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necessidade de se preservar o meio ambiente e evitar sua poluição 

generalizada. 

6.1.  Incentivos às indústrias de reciclagem e projetos 

sustentáveis 

 

A reciclagem permite com que se possa reutilizar ou buscar outras 

finalidades de resíduos e controlar a exploração natural para produção de 

novos produtos.  

Segundo dados disponibilizados pela ONU em 2019, o mundo produz 

300 milhões de toneladas de plástico a cada ano, dos quais apenas 9% são 

reciclados e 14% coletados para que possam ser reciclados. 

Além disso, segundo dados da CEMPRE (Compromisso Empresarial 

para Reciclagem), o Brasil desperdiça anualmente R$ 8 bilhões com resíduos 

que poderia ser reciclado, porém é jogado em lixões, aterros e mesmo em 

terrenos. O Gráfico 2 demonstra o destino dos resíduos sólidos no país. 

 

  

Gráfico 2: Destino dos resíduos sólidos no Brasil. 
Fonte: CEMPRE (2012). 

 

Desde os anos 1990, quando houve um inicio do desenvolvimento da 

indústria de reciclagem no Brasil e a população do país era de 149 milhões de 

habitantes segundo o censo IBGE, ocorreu um crescimento significativo da 

população nacional e, claro, também da geração de resíduos e consumo. 

Assim, a reciclagem, cada vez mais, mostra-se como uma forma positiva não 

somente para a menor exploração do meio ambiente e sua poluição, mas 

também economicamente, pois permite satisfazer o setor industrial com 
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materiais produzidos. A Tabela 1 apresenta os benefícios econômicos que 

ocorrem com a reciclagem:  

Tabela 2: Benefícios econômicos da reciclagem. 
 

 

 
 

Benefício 
econômico 

por dia 

 
Material 

Reciclagem 
incremental 

(Ton/Dia) 

 
Insumos(R$

) 

Ambiental (CO2, 
energia e 

biodiversidade) 
(R$) 

Custo 
adicional da 
reciclagem 
(R$/Ton)** 

Benefício 
total 

(R$/Dia) 

Aço 253 32.164 18.741 113 22.287 

Alumínio 61 164.496 20.539 113 178.189 

Celulose 1.397 460.854 33.517 113 336.563 

Plástico 554 644.545 31.009 113 612.982 

Vidro 246 29.572 2.711 113 4.436 

TOTAL 2.511 1.331.632 106.517  1.154.457 

Fonte: Adaptado IPEA/LCA. * Projeção com base na cobertura de 90% da população das 
cidades-sede da Copa do Mundo com coleta seletiva ** Custo da coleta seletiva (R$136/Ton) 

menos custo da disposição em aterro (R$ 23/Ton). 

    

Apesar dos benefícios econômicos, a reciclagem sofre, no Brasil, com 

uma bitributação, na qual um produto X paga seu imposto, mas quando 

reciclado em Y ele paga novamente. Os governos poderiam isentar ou mesmo 

eliminar essa tributação, o que estimularia a reciclagem dos produtos.           

Em um contexto geral, as cooperativas de reciclagem que são 

financiadas pelo poder público permitem que ocorra uma inclusão social 

significativa, sendo esse o principal objetivo dessas organizações, muitas das 

pessoas que participam de cooperativas estão desempregadas ou em situação 

de pobreza e o trabalho nelas permite com que tenham uma pequena renda 

para sobreviver.  

Para viabilizar sua existência, as cooperativas dependem que ocorra 

uma coleta seletiva adequada, uma triagem do material e que os mesmos 

sejam compactados de modo que se possa reciclar os produtos e revender a 

indústrias.  

A coleta seletiva é o principal fator que permite que os resíduos sejam 

reciclados, como visto na Figura 6, que apresenta a divisão dos produtos e 
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análise. O apoio do poder público é um incentivo a mais para que se tenha 

esse meio sustentável. 

Figura 6 - Fluxograma do gerenciamento de resíduos 
Fonte: Modificado de Departamento municipal de limpeza urbana-Porto Alegre 

 

Sediado na Cidade de São Paulo, o Projeto Recicla Sampa, tem o 

objetivo de promover uma Educação Ambiental e conscientização da 

população sobre o descarte de resíduos. Há um enfoque na Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e a lei municipal, tendo apoio das concessionárias de 

coleta domiciliar da cidade e da Prefeitura de São Paulo. Tem como metas 

principais conscientizar amplamente a população da cidade, permitir maior 

conhecimento sobre o assunto, e também distribuir informações sobre 

separação dos resíduos domiciliares, os horários das coletas, o destino final, os 

modos de reutilizar alguns resíduos sem descarta-los ou adquirir outro, e 

informações sobre maneiras como diminuir os resíduos gerados, além de todo 

processo de reciclagem que ocorre.  
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Além disso, há um enfoque importante na Educação Ambiental voltada 

para professores da rede pública e privada, para que eles estimulem seus 

alunos a participação no processo de reciclagem e entendam sua necessidade. 

Educar é o principal meio para que a sociedade tenha um entendimento da 

necessidade de uma preservação do seu meio e de evitar ocupar o espaço da 

natureza com produtos gerados.       

O chamado Programa Recicla Brasil, criado em 2010 pelo Ministério do 

Meio Ambiente tinha como objetivo um repasse financeiro para que houvesse 

um aumento na implantação de aterros sanitários, e meta de atingir mais da 

metade da população nacional. Juntamente, o Ministério do Trabalho criou o 

Programa Pró-Catador, que prevê um apoio financeiro para que os estados 

incentivem essa atividade.  

Apesar de todos incentivos e manobras, e organização de grupos 

específicos para que se possa diminuir os resíduos sólidos e utilizar a 

reciclagem como o principal meio para isso, no Brasil ainda é necessário um 

apoio à Educação Ambiental, sabidamente a mais eficiente estratégia para a se 

conscientização da população para o consumo consciente e para o descarte 

adequado.  

Uma pesquisa realizada pela Global Ipsos e divulgada em 2019 revelou 

que os brasileiros não sabiam como funciona uma coleta seletiva de lixo 

reciclável e não entendiam quais materiais plásticos poderiam ser 

reaproveitados. Esses resultados reforçam a necessidade de um maior suporte 

à Educação Ambiental, para que esta possa demonstrar as formas corretas de 

descarte e a necessidade de reciclagem, para que os seres humanos tenham 

recursos para se manterem vivos. 

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) colocou na respectiva ordem Alemanha, Coréia do Sul e Áustria 

como os países que mais reciclam mundialmente. Dados divulgados em 2019, 

revelaram que cerca de 56% dos resíduos urbanos é reciclado na Europa. 

Segundo a Eurostat, em 2010 a Alemanha reciclou mais da metade, enquanto 
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na União Europeia apresentam em média 25%. No país europeu os resíduos 

não vão para aterros, e há uma valorização em reciclagem e no uso de 

resíduos como meio energéticos. Já na Coréia do Sul é cobrado por quilo a 

quantidade de resíduo orgânico produzido, incentivando a população a 

reutilizar esse resíduo e evitar desperdício. Por fim a Áustria, que tem em sua 

cultura a raiz da reciclagem, e 3% dos resíduos vão para aterros. A questão 

cultural é sempre um fator importante para que se tenha uma país sustentável 

e consciente dos desperdícios.  

A escola é o principal local para que se discuta a ideia de reciclagem, 

para, justamente criar esse enraizamento cultural, evitando desperdícios, 

poluição e permitindo que possamos reutilizar produtos sem ter que explorar 

mais o meio ambiente, seguindo, segundo Sauvé, uma corrente naturalista na 

qual se tem uma educação ambiental focada em resolução de problemas onde 

se tem “A educação para a Terra”.   

É importante que órgãos ou grupos contribuam com essa ação. A 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), por exemplo, possui um 

Departamento de Gestão e Segurança Ambiental que divulga, em diversos 

meios da universidade, métodos de descarte e a forma como se deve ocorrer. 

 O órgão, administrado pela reitoria, tem a função de apoiar, orientar e 

implementar as questões ambientais e de sustentabilidade dentro desta 

instituição, o que auxilia num bom manuseio administrativo com desempenho 

ambiental e incentiva os 23.000 alunos (UNIFESP, 2020).     

O incentivo para que ocorra maior preservação ambiental, e um 

entendimento social para com os danos que podemos causar ao meio 

ambiente, vem de projetos sustentáveis que incluem a Educação Ambiental, de 

modo que a sociedade possa ter mais consciência do que é necessário fazer 

para não causar consequências irreparáveis ao ambiente. Este que é um meio 

de aprendizagem para entender a natureza e compreender sua necessidade.  

        Um exemplo de projeto bem-sucedido é o Projeto Lixo Zero, 

realizado na cidade de Guarulhos, junto à Secretária de Serviços Públicos, por 
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meio das Divisões Técnicas de Educação Ambiental e Mobilização Social, que 

permitiram a implantação e organizaram o projeto na cidade. A prefeitura 

contribuiu para com a promoção de reflexão da sociedade para com o uso 

racional de recursos naturais por meio de ações formativas.  A partir de 

informações disponíveis no site do projeto, e de acordo com Programa 

Municipal de Educação Ambiental para a Gestão Sustentável dos Resíduos 

Sólidos –ProEA GSRS, o projeto apresentado é descrito de tal forma: 

 “Priorizar os temas sobre consumo responsável e sustentável 
com combate ao desperdício e contemplando a hierarquia das 
prioridades de não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
tratamento dos resíduos e disposição/descarte apenas dos 
rejeitos, de forma ambientalmente adequada, processo que se 
traduz na minimização do aterramento, na máxima segregação 
de resíduos nas fontes geradoras, no tratamento dos resíduos 
orgânicos através da compostagem e/ou afins e na valorização 
dos recicláveis, tendo neste processo a inclusão dos catadores 
com geração de trabalho e renda”. 
 
 

O projeto só enfatiza a importância do tema deste estudo, e coloca 

temas já discutidos neste, para que se tenha uma conscientização social. O 

programa também busca englobar a necessidade da defesa ambiental para 

que a população tenha o direito a um ambiente saudável. E isso somente 

ocorre com uma Educação Ambiental, fazendo com que a sociedade busque 

simplificar algumas ações, como comprar produtos com menos embalagens e 

que sejam recicláveis, e realizar o seu descarte adequado.  

Um dado apresentado pelo Projeto Lixo Zero, é que para produção de 

uma tonelada de papel à partir da madeira, são gastos 10 mil litros de água, 

sendo que, no caso do papel reciclado, seriam usados 2 mil litros de água. Há 

uma perda de 8 mil litros de água dentro deste processo, além do 

desmatamento.  

Uma pessoa, segundo orientações da OMS (Organização Mundial da 

Saúde), deve beber em média 2 litros por dia de água, ou seja, com esses 8 mil 

litros desperdiçados você manteria esta pessoa por aproximadamente 11 anos, 

ou mesmo, poderia saciar a sede de 4 mil pessoas. Em 2001 o Jornal da 
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Unesp, fez um texto chamado ”O planeta pede água” no qual afirmava que a 

cada 15 minutos morriam 500 pessoas de sede ou mesmo por beberem águas 

impróprias no mundo. Ou seja, essa escassez, mundial de água se agrava 

diante de uma desigualdade social ainda muito presente e a falta de uso dos 

recursos naturais de forma sustentável. E o entendimento disso para a 

população, que pode separar esses resíduos para reciclagem, permitiria a 

diminuição da perda de grande parte da biodiversidade. É possível saciar as 

necessidades humanas sem degradar o meio ambiente, de forma igualitária. 

O Projeto Lixo Zero fez parcerias com outros projetos na cidade 

destacando-se o projeto Pimentas nos olhos / VISURB –UNIFESP, realizado 

com a UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), campus Guarulhos, no 

qual houve uma oficina fotográfica com o tema “Cidadania e Lixo zero”. O 

projeto também realiza algumas atividades em escolas no município de 

Guarulhos para que sensibilize os professores e alunos para que pratiquem a 

motivação para a melhoria do meio ambiente.  

Outro projeto realizado que merece citação, foi realizado pelo Instituto 

ECOAR para cidadania na cidade de São Paulo, e contribuiu com a 

disseminação do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global (TEASS), disponibilizados pelo 

Ministério do Meio Ambiente, e que foi importante para ser uma grande 

referência aos educadores que puderam promover práticas de sustentabilidade 

e disseminar aos alunos a partir da educação ambiente.  

O TEASS apresenta, dentre outros, os seguintes princípios: 

●   A educação é um direito de todos; somos todos aprendizes e 
educadores. 

● A Educação Ambiental deve ter como base o pensamento 
crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seus modos 
formal, não-formal e informal, promovendo a transformação e a 
construção da sociedade. 

● A Educação Ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito 
de formar cidadãos com consciência local e planetária, que 
respeitem a autodeterminação dos povos e a soberania das 
nações. 
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● A Educação Ambiental não é neutra, mas ideológica. É um 
ato político. 

● A Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva 
holística, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza 
e o universo de forma interdisciplinar. 

● A Educação Ambiental deve estimular a solidariedade, a 
igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de 
estratégias democráticas e da interação entre as culturas 

 

O Instituto ECOAR, também desenvolve outros projetos, como por 

exemplo o “Projeto de Criação e Fortalecimento de Cooperativas de Catadores 

de Resíduos Sólidos: Educação Ambiental e Geração de Renda a 

comunidades vulneráveis”, com objetivo de fortalecimento do grupo de 

catadores e uma melhor organização que permite com que pessoas em 

condição de miséria tenham uma perspectiva do trabalho coletivo com uma 

economia solidária e do cooperativismo. Outros projetos elaborados pelo 

instituto são: “Projeto de Formação de Consciência Ambiental e 

Carboneutralização” e o “Projeto de Capacitação de Professores, Gestores 

Públicos, Lideranças”, ambos realizados com a parceria público-privada, com a 

contribuição entre órgãos de governo com empresas privadas que acabam 

patrocinando a ideia. Esses projetos contribuem com o entendimento da 

população que deles participam, e também ajudam com o processo da coleta 

seletiva e com a melhoria na vida de catadores que, como já dito nesse 

trabalho, apresentam muitas dificuldades nessa “profissão” desvalorizada.  

Esses dois projetos apresentados são importantes, não somente devido 

às ações que realiza, mas também para o entendimento da importância do 

meio ambiente, da biodiversidade e dos conflitos que podemos causar para nós 

mesmo.  

Além disso, estes esclarecem o significado da Educação Ambiental, 

reafirmando valores e ações para a transformação humana e social, e assim 

para uma preservação ecológica, permitindo o estímulo para a sociedade 

conservar mais o meio no qual convivem e de quem necessita, numa 
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interdependência que deve gerar uma responsabilidade coletiva, que pense em 

um nível local, nacional e mundial.  

6.2. Patógenos relacionados e problemas causados pelo descarte  

 

O descarte inadequado dos resíduos sólidos, não somente pode causar 

danos ambientais, o que pode nos afetar, mas, também, pode trazer 

patogênicos causadores de doenças que também nos afetam.  

O acúmulo de resíduos também é outro fator que permite a transmissão 

de alguns patogênicos, tudo decorrente da ação humana quanto aos resíduos 

sólidos produzidos.  

Uma doença causada pelo acúmulo de materiais descartados 

inadequadamente, são a dengue, a chikungunya, a febre amarela e a Zika, 

contaminações por um arbovírus transmitido pela picada do mosquito Aedes 

aegypti.  

O mosquito depende de água para seu desenvolvimento, desde a fase 

de ovo, larva e pupa e, devido a resíduos descartados de forma equivocada, 

principalmente em lugares abertos, pode haver a presença da água das chuvas 

que permite que haja um local para o desenvolvimento dos mosquitos, muitas 

vezes em resíduos como garrafas, pneus, vidros, entulhos de obras entre 

outros resíduos. Em 2019 no Brasil, segundo dados da OMS (Organização 

Mundial da Saúde), houve 2.241.974 de casos de dengue, com mais da 

metade das mortes. Em 2020, mesmo diante da pandemia do novo 

coronavírus, houve até fevereiro 125.000 casos, com 27 mortes registradas, 

segundo a OMS.  

A alta quantidade de resíduos produzidos diante do consumo, aliado a 

um descarte inadequado, permite que o vetor prospere na transmissão do 

patógeno causador da doença. Isso afeta a população diretamente, já que 

pessoas morrem devido a esses acontecimentos. A desinformação e a falta de 

um processo de Educação Ambiental, muitas vezes com falta de informações, 

https://www.msf.org.br/o-que-fazemos/atividades-medicas/febre-amarela
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fazem com que as pessoas acreditem que não serão afetadas por um descarte 

inadequado. 

A Leptospirose é outra doença que pode ser causada ao acúmulo de 

resíduos, mesmo que não necessariamente como um fator determinante, mas 

porque essa doença, que normalmente é transmitida pela urina de roedores 

vivem em resíduos para procriação, montando ninhos ou mesmo na busca por 

alimentos e abrigo que os atraem, principalmente ratos nas áreas urbanas, pois 

não possuem predadores para um equilíbrio natural, como aves de rapina e 

serpentes.  Isso permite que se torne uma praga dentro da sociedade, e mais 

uma vez afetando a população.  

Outro fator que permite a transmissão de doenças, são o manejo e o 

descarte equivocados de resíduos sólidos dos serviços de saúde. Estes 

oferecem risco potencial a saúde pública e ao meio ambiente com um 

gerenciamento errôneo. Um importante patógeno devido aos resíduos de 

serviços de saúde, sendo pelo manejo ou acúmulo, é a Hepatite B e, ou, C, 

causada por um vírus. Elas são transmitidas de forma percutânea, ou mesmo 

em transfusão ou via fecal-oral. O manejo de resíduos da saúde pode gerar 

contaminação naqueles que o realizam. 

Uma pesquisa, publicada em 2009 pela Revista da Sociedade Brasileira 

de Medicina Tropical com título de “Ocorrência de bactérias clinicamente 

relevantes nos resíduos de serviços de saúde em um aterro sanitário brasileiro 

e perfil de susceptibilidade a antimicrobianos”, demonstrou algumas bactérias 

presentes em um aterro onde se localizavam resíduos sólidos dos serviços da 

saúde, na região de Juiz de Fora (MG). Segundo dados mostrados na 

pesquisa, nas amostras que foram coletadas do chorume presente nos 

resíduos sólidos de serviço de saúde foram encontrados “73 amostras de 

Staphylococcus coagulase negativo, 72 amostras de bastonetes Gram 

negativos da família Enterobacteriaceae e 36 amostras bastonetes Gram 

negativos não fermentadores (BGNNF)”. Foi concluído que estes resíduos 

descartados de forma equivocada, sem um tratamento prévio, permite a 
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proliferação de algumas bactérias de diferentes espécies e que podem ser 

resistentes a diferentes drogas, o que podem causar infecções desconhecidas 

diante de diferentes tipos de bactérias e resistência a antibióticos.  

Os resíduos sólidos dos serviços de saúde são uma pequena parcela 

dos resíduos sólidos produzidos, principalmente em meio urbano. Apesar 

disso, apresentam um grande e preocupante risco sanitário e ambiental diante 

de um gerenciamento inadequado, pois são fontes de transmissão de doenças 

e aumentam a incidência de infecções que podem até mesmo causar uma 

epidemia. Além disso, os resíduos sólidos, como dito nesse tópico, podem 

transmitir doenças a partir de patógenos, devido ao mal gerenciamento do 

destino, mostrando que o mesmo, aliado ao entendimento social da forma 

adequada é importante, pois em um pequeno ato podemos apresentar doenças 

pandêmicas e ocorrer a morte de uma grande parcela da sociedade. A 

Educação Ambiental permite que as pessoas entendam que cada ação no 

meio ambiente tem uma reação que pode afetar a sociedade direta ou 

indiretamente, como por exemplo com doenças que podem ser fatais. 

      Os resíduos de diversos tipos e formas. normalmente nas cidades 

são descartados em praças, terrenos baldios entre outros locais que se 

apresentam a céu aberto. Com isso escapam do seu destino adequado em 

muitas vezes, o que permite que causem problemas sociais e ambientais.  

        Esse descarte irregular é um problema muito presente nas cidades 

do Brasil. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, em dados de 2019, 56% 

dos municípios brasileiros descarta seus resíduos em depósitos inadequados. 

Os efeitos deste descarte, que ocorre em vales, margens das ruas e mesmo 

curso de água, práticas que se tornaram habituais e que contaminam os corpos 

de água, provocam assoreamento, enchentes, transmissão de doenças, 

presença de animais como ratos, gatos e cães entre outros aspectos sociais, 

como poluição visual e a mau cheiro que contamina o meio ambiente.  

O descarte inadequado permite que ocorra a poluição dos rios, 

entupimento de galerias e redes de esgoto.  Desta forma, em períodos de 
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chuva, a água faz o transporte dos resíduos até essas galerias pluviais 

causando problemas de infraestrutura do saneamento e formando enchentes. 

A sociedade mais carente, que vive em comunidades e que em muitas vezes 

ocupam as áreas de várzea dos rios sofrem com a perda de bens que 

necessitam e mesmo com as próprias vidas. 

Outro problema característico, e que em muitas cidades as pessoas não 

veem de forma clara, é a poluição dos mares e oceanos. Mesmo em cidades 

que não são litorâneas, o desaguamento das águas dos rios em direção aos 

mares e oceanos promove a poluição local. Uma reportagem de 2019, da Rede 

Globo de Televisão, mostrou a média da quantidade de resíduo em rios e no 

mar, apontando que os rios no Brasil estão sendo usados como lixeiras, e 

apresentam 35 tipos diferentes de resíduos com destaque para o plástico.  

Segundo a reportagem, 60 toneladas de resíduos por dia vão para os litorais.  

O Rio de Janeiro, grande centro turístico, eleva esses dados em 190 

toneladas por dia de resíduos no seu litoral. Isso prejudicaria muito o turismo, já 

que a grande quantidade de resíduos descartadas inadequadamente e a 

poluição ambiental faz com que a cidade não seja mais atrativa.  Carlos Silva 

Filho, diretor-presidente da ABRELPE, na reportagem, disse que: 

São três fontes principais que levam os resíduos sólidos para 
os mares e oceanos: as áreas de ocupação irregular, o sistema 
de drenagem das cidades, os canais e os córregos e a própria 
orla da praia. A ideia é, a partir de agora, levar ações concretas 
para as cidades brasileiras prevenirem esse lixo no mar. 

 

A Crotalaria juncea é uma planta leguminosa comum na Índia, mas 

presente também no Nordeste brasileiro. É uma planta de fácil adaptação e 

determinados climas e condições ecológicas, o que facilita sua produção. 

Foi a partir desta planta que o projeto “Eu vejo flores em você”, realizado 

pela ONG Trilhos do Jequitibá, que ocorreu o processo de conscientização da 

população com o meio ambiente. Com o cultivo da Crotalaria juncea e sua 

preservação, já que contribui para o combate à dengue. Problema comum 
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principalmente em regiões urbanas e, como já citado nesse trabalho, devido a 

resíduos descartados inadequadamente em muitos casos.  

       A Crotalaria juncea apresenta plantas que atraem as libélulas, e 

estas se alimentam de larvas do Aedes aegypti, além de predar o mosquito em 

sua fase adulta. Assim se torna importante o cultivo da planta, pois a libélula 

não apresenta comumente hábitos urbanos e sua atração permite o combate a 

mosquitos como o da dengue. 

     A ONG então realiza o projeto com o fornecimento de kit para 

empresas privadas e para o setor público. Esses kits contém uma flor, com 

uma bula explicando corretamente, um folheto para informar sobre o combate à 

dengue. E apresenta um valor simbólico de R$1,50 para os gastos necessários 

na produção. As informações, porém, foram disponibilizadas no jornal Correio 

Popular, em agosto de 2013. 

   O projeto da ONG é importante para uma conscientização popular, e 

serve como um exemplo de Educação Ambiental. Porém não é algo suficiente 

para acabar com o problema da dengue. Contribui bastante, porém com o 

descarte inadequado de determinados produtos não será suficiente. 

Assim, todo esse descarte inadequado e não preservação do meio 

ambiente trará resultados adversos a sociedade, uma vez que irá afetar a 

população, seja em um futuro próximo, ou em um tempo mais distante. E por 

isso se deve, a partir de uma Educação Ambiental, contribuir com a 

aprendizagem e o entendimento dos prejuízos que são causados por uma 

poluição de um rio e mar, ou mesmo de outro ecossistema.  

7. A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS NO ALTO 

TIETÊ 

 

A região do Alto Tietê tem como maior característica sua ampla bacia 

hidrográfica, a qual permite que a população local utilize de seus recursos. Esta 

Bacia faz limite com a Bacia do rio Paraíba do Sul a leste (Figura 7).  
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Fonte: FABHAT (2009) 

 

A região apresenta uma rede composta por pequenos rios, alguns 

perenes, mas bem volumosos, diante da alimentação que recebe da Bacia. Os 

principais rios da Bacia do Alto Tietê são: Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, Claro, 

Paraitinga, Jundiaí, Taiaçupeba, Billings, Guarapiranga, Pirapora e as represas 

do Cantareira e Pedro Beicht.  

Esses rios, sendo alguns subterrâneos, distribuem suas águas para os 

grandes centros populacionais e por complexos industriais na região do Alto 

Tietê. Foi devido a garantia de fornecimento abundante de água que houve um 

grande desenvolvimento da região, principalmente industrial. E isso fica visível 

a partir dos dados divulgados pelo Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo (CIESP) divulgou, em 2016, que apontam a Diretoria do Alto Tietê coma 

a região que ficou na 24° posição no ranking de exportações paulista. Uma 

quantia significativa, apesar de estar abaixo do que a região já registrou, porém 

o cenário era de crise no país. 

O Alto Tietê apresenta diversos setores da indústria (Celulose, Papel e 

Produtos de Papel; Veículos Automotores, Carrocerias e Autopeças; e 

Produtos de Minerais Não-Metálicos) e, segundo a CIESP, em 2019 foram os 

que mais empregaram na região. Porém o uso desses recursos naturais para 

Figura 7 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e suas sub-bacias 
demarcadas em diferentes cores. 
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esses setores, provoca uma degradação ambiental e poluição pelos aos 

resíduos que são produzidos. 

A região também é importante para a agricultura, que se iniciou ao final 

do século XIX, época na qual houve uma transformação na região que era 

grande produtora de café. A Bacia do Alto Tietê recebeu uma grande 

quantidade de imigrantes japoneses que influenciaram na agricultura local. Em 

Mogi das Cruzes houve um desenvolvimento do polo de agricultura, junto a 

Igreja Messiânica.  

Nas regiões periféricas da bacia do Alto Tietê há uma grande fertilidade 

dos solos, o que favoreceu o desenvolvimento do setor agrícola e 

hortifrutigranjeiro, além de apresentar, ainda, uma região ocupada por 

vegetação natural, utilizadas pela população local.  

Outra fonte de recurso importante dentro da região da Bacia do Alto 

Tietê, são as águas subterrâneas presentes, que complementam o uso das 

águas superficiais e apresentam um papel relevante dentro da região (Tabela 

2). 

Tabela 3: Mananciais e produção (m³/s) da Região Metropolitana de São Paulo. 
 

 
Sistema 
Produtor 

 
Disponibilida-de 
manancial (m³/s) 

 
Capacidade 
ETAs (m³/s) 

 
Produção 

Out/02-Set/03 
(m³/s) 

 
População 
Atendida 
(milhões) 

Cantareira 31,3 33,0 31,7 8,8 

Guarapiranga/Bill
ings 

 
14,0 

 
14,0 

 
13,2 

 
3,7 

Alto Tietê 9,8 10,0 9,7 2,7 

Fonte: modificado de apresentação SABESP – Plano Diretor de Abastecimento de Água da 
RMSP – Agência da Bacia do Alto Tietê – 09/03/04 apud FUSP, 2009). 

 

Na Tabela 2 é possível ver a importância desse recurso na região e a 

necessidade da água para a produção, seja ela industrial ou na agricultura. O 

solo também tem papel importante para a produção, porém sua utilização e 

ocupação podem exercer uma influência no escoamento superficial e o aporte 

de sedimentos ao leito dos mananciais, o que pode alterar a qualidade da 

água. 



 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS DIADEMA 
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 

Farmacêuticas 
Curso de Ciências 

 

 

50 
 

7.1. Caracterização da área do estudo: as cidades do Alto Tietê 

 

No presente trabalho, observa-se que diversas regiões do Brasil e do 

mundo possuí grande e alto descarte de resíduos sólidos, contudo o grande 

destaque do estudo é a região do Alto Tietê, que apresenta os seguintes 

municípios: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, 

Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa 

Branca, região de São Paulo, Santa Isabel e Suzano (Figura 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Consórcio de desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT). 

    

A região do Alto Tietê que faz parte do Consórcio de desenvolvimento 

dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT) possui 3.125 km² de território. Em 

um levantamento realizado em julho de 2020 pelo IBGE, estima-se que haja 

1.670.651 moradores na região, o que representa um aumento populacional na 

região em um ano. O Gráfico 3 demonstra o aumento populacional por cidade 

do Alto Tietê entre 2019 e 2020, mas com destaque aos 10 municípios 

apresentados. Ou seja, não foram apresentados dados das cidades de 

Guarulhos e Santa Branca. Guarulhos que é segunda maior cidade do Estado 

de São Paulo, ficando atrás somente da capital, porém observando-se o 

Gráfico 3 é perceptível o crescimento da cidade de Mogi das Cruzes. 

Figura 8 - Municípios da bacia do Alto Tietê. 
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Gráfico 3: Crescimento da população por municípios da Bacia do Alto Tietê.  

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 

 

     Mogi das Cruzes apresenta uma média mensal de renda de 2,6 

salários mínimos por habitante, segundo dados do IBGE de 2018, e apresenta 

um PIB per capita de R$ 34.908,31, sendo o 177º maior PIB no Estado. Ainda 

segundo o IBGE, “apresenta 85.5% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 62.2% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 

28.7% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada”.  O 

município possui significativa atividade industrial, porém é um dos maiores 

produtores de hortifrutigranjeiro da Região Metropolitana (Figura 9).  

Apesar de abrigar os reservatórios de Taiaçupeba e Jundiaí, apresenta-

se como um dos grandes poluentes do rio Tietê, devido ao esgoto despejado 

através de córregos. Outro fator negativo na cidade é a disposição final de seus 

resíduos, um fator que aumenta diante do aumento populacional do munícipio. 
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Figura 9 - Mapa de ocupação de Mogi das Cruzes (SP). 
Fonte: Fundação Instituto de Administração (FIA). 

 

Outro município importante é Arujá que apresenta 96.167 Km², com um 

salário médio 2,9 salários-mínimos por habitante, uma taxa de escolarização de 

6 a 14 anos de 98,2%, e um PIB de R$ 69.588,09, segundo dados do IBGE. 

Apresentou também o melhor IDH da região do Alto Tietê, em dados de 2013, 

com um índice de 0,784, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Foi uma região devastada devido a uma extração 

desordenada de produtos vegetais, ocorrendo uma grande quantidade de 

queima de madeira. Com isso, no período dos séculos XIX e XX sua flora e 

fauna foram quase integralmente prejudicadas. Há também um crescimento 

populacional em Arujá que se emancipou de Santa Izabel em 1959. Segundo o 
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IBGE. “apresenta 85.9% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 

83.4% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 54.6% de 

domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada”.  

O município de Biritiba Mirim apresenta 414 mil km², com uma área rural  

de 346 mil km², e com um alto grau de mata nativa (Figura 10). Depara-se na 

região com Mata Atlântica, e um relevo do Planalto Paulista. Há também na 

região a Represa dos Andes, e contém um destaque na agricultura na qual 

forma-se a “Concha de Retalhos”. A cidade apresenta uma importância 

ambiental já que protege a vegetação das áreas alagadiças e de matas ciliares 

pelo caminho da calha de inundação do Rio Tietê.  

 
 

Figura 10 - Mapa de ocupação de Biritiba Mirim (SP). 
Fonte: Fundação Instituto de Administração (FIA). 

 

Com uma grande fertilidade e um clima favorável o município de Ferraz 

de Vasconcelos, em seus 30 mil Km², teve como grande atividade econômica, 

em seus primórdios, a agricultura, com o cultivo da uva pelos italianos na 

década de 1950. Porém a partir da década de 1970 iniciou um processo de 

industrialização, e atualmente apresenta-se como um cidade-dormitório na qual 

grande parte de sua população sai para trabalhar em outros municípios. 
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O município de Suzano, se caracteriza fortemente por sua economia 

industrial, seu comércio, e também pela produção hortifrutigranjeira. Tem uma 

grande importância ambiental, já que apresenta o Parque Estadual Serra do 

Mar o maior parque paulista com 315.390 ha. Há também o conjunto regional 

da Área Natural Tombada Serra do Mar e de Paranapiacaba, que funciona 

como um espaço regulador, servindo de manutenção da qualidade ambiental e 

dos recursos hídricos. 

Poá é um município que foi considerado como uma Estância 

Hidromineral, devido a sua vazão local. Também é um importante local de 

proteção das matas ciliares da calha do Rio Tietê, além de ser uma área de 

proteção de mananciais.  

O município de Santa Isabel apresenta 82,5% de sua área é de 

preservação de mananciais, segundo a Fundação Instituto de Administração. 

Além da importância da Bacia Paraíba do Sul. 

Guararema é um município onde também corre o Rio Paraíba do Sul, e 

composto por uma grande parte de Mata Atlântica em seu território. E com isso 

apresentando diversas espécies nativas na região.  

No município de Itaquaquecetuba, há uma grande disposição industrial, 

sendo o forte da região, mas também apresenta uma região de proteção da 

mata ciliar na calha do Rio Tietê, que margeia o Parque Ecológico Mário do 

Canto, que, no entanto, se caracteriza muito mais como uma área de lazer no 

centro da cidade do que uma área de preservação.  

O município de Santa Branca é cortado pelo Rio Paraíba do Sul, que 

nessa região apresenta-se despoluído. Na Lei Orgânica do Município, inclusive, 

o Rio Paraíba do Sul é reconhecido como um patrimônio ecológico da cidade. 

Na cidade de Salesópolis (Figura 11), onde se localiza a nascente do 

Rio Tietê, apresenta uma grande área rural, sendo que na década de 1970 na 

região predominava a silvicultura para produção de papel e celulose a partir do 

eucalipto (atualmente sendo mais utilizados para a construção civil). Mais 

recentemente o município se tornou uma região turística.  
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Figura 11 - Mapa de ocupação de Salesópolis (SP). 
Fonte: Fundação Instituto de Administração (FIA). 

 

Já o município de Guarulhos (Figura 12) é o mais populoso do Estado 

com exclusão da capital, com uma população de aproximadamente 1,5 milhão. 

Apesar de abrigar parte do Parque Estadual da Cantareira, onde há a 

preservação principalmente de Mata Atlântica, com uma grande diversidade de 

fauna e flora, além da proteção de seus mananciais, infelizmente, é o município 

que mais polui o Rio Tietê.  
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Figura 12 - Mapa de ocupação de Guarulhos (SP). 
Fonte: Fundação Instituto de Administração (FIA). 

       

A região do Alto Tietê, descrita aqui em cada um de seus municípios, 

possui importante papel econômico e ambiental, pois preservam algumas áreas 

de reservas do território da Mata Atlântica. Há na região uma grande presença 

da agricultura, com grandes corpos de água, área urbana ou não vegetada e 

uma parte de floresta que sofre algumas degradações (Figura 13). 
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Figura 13 - Ocupação do território do Alto Tietê. 

Práticas de destinação adequada na Região do Alto Tietê      

  

Em abril de 2019 o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do 

Alto Tietê (CONDEMAT) promoveu o seu 2º Fórum de Resíduos Sólidos do 

Alto Tietê, que serviu para que as cidades da região apresentassem propostas 

para com a solução de problemas relativos aos resíduos sólidos. No encontro, 

foi também discutido a elaboração de um Plano Regional de Gestão de 

Resíduos Sólidos, para a destinação adequada dos resíduos e fortalecer a 

coleta seletiva. 
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A prefeitura de Mogi das Cruzes firmou parceria com a Associação 

Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) 

para uma ampliação do Sistema de Logística Reversa, possibilitando, assim, o 

descarte adequado de eletroeletrônicos por ecopontos presentes na cidade. 

Em Guarulhos, uma das regiões mais importantes do Alto Tietê, há uma 

Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos da Construção Civil, que também      

faz parte da Política de Gestão de Resíduos do município. A empresa público-

privada Proguaru instalou uma usina de reciclagem de sobras da construção 

civil, na qual os resíduos são colocados em um britador e transformados em 

agregados reciclados que são reutilizados pela empresa.  

Assim, são fabricados pré-moldados, como as tampas de boca de lobo, 

lajotas e material para produção de bancos e mesas de praça. Há com isso 

uma grande contribuição para a preservação do meio ambiente, principalmente 

pelos seus recursos naturais, desenvolvendo na cidade uma maior 

sustentabilidade. Isso fica visível no Gráfico 4 abaixo, que mostra, em m³, a 

quantidade de material reciclado pela Proguaru. 

 

Gráfico 4: Produção de agregados Reciclados (m
3
). Fonte: Proguaru, (2018). 

 

Um importante fortalecimento da Educação Ambiental, principalmente 

para uma parte da população que por alguns motivos não concluiu sua 

escolarização básica, são os cursos com ideais sustentáveis. Esses contribuem 
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para que as pessoas entendam o destino adequado dos resíduos sólidos e 

formas sustentáveis de se agir. 

Uma das organizações que contribui para que cursos como esses sejam 

disponibilizados a um determinado público é o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), que programa cursos online muito 

importantes, não só para a região do Alto Tietê, discutida nesse trabalho, mas 

também para todo Brasil. O curso de Educação Ambiental que é realizado pelo 

SENAI tem como objetivo o entendimento de questões fundamentais sobre 

meio ambiente, e faz uma análise dos problemas ambientais atuais e algumas 

perspectivas futuras. 

O Projeto Lixo Zero, já citado neste trabalho, presente no município de 

Guarulhos, realiza diversos cursos com teor educativo ao meio ambiente. Há 

de se destacar o curso `` Caminhos da Sustentabilidade na Administração 

Pública``, que tem seu foco em servidores públicos da cidade. Seu objetivo é a 

conscientização e capacitação dos servidores públicos para entender sobre as 

práticas sustentáveis e seus procedimentos, mostrando desta forma 

implicações socioambientais que podem ser causadas sem uma ação 

sustentável dos servidores públicos.  

O curso funcionava, antes da pandemia de Covid-19, de forma 

presencial, e discutia a relação entre conservação dos recursos naturais e a 

gestão dos resíduos sólidos de Guarulhos, terminando com uma visita ao 

aterro da cidade.  

Há também um curso realizado pelo projeto “Curso Condomínios Lixo 

Zero”, que são realizados em condomínios para orientação e adequação de 

suas estruturas com a Lei Municipal 7.572/2017, lei esta que “disciplina as 

medidas de regularização e de fiscalização relativas ao descarte irregular de 

resíduos sólidos e dá outras providências”.  

O curso tem todos os moradores como público-alvo, mas um enfoque 

maior é dado ao síndico do condomínio, para que este incentive os 
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condôminos, a partir de um processo de Educação Ambiental, à separar seus 

resíduos, de modo a ampliar uma ação sustentável dentro do condomínio.  

O município de Guarulhos apresentava, dentro de seu aterro, um Centro 

de Atividades de Educação Ambiental, uma parceria entre a empresa de coleta 

seletiva da cidade, a Quitaúna, e a Prefeitura Municipal de Guarulhos. Apesar 

de não ser um curso propriamente, o Centro contribuía para formulação de 

práticas de separação dos resíduos e sua reutilização. Havia também políticas 

de Educação Ambiental com funcionários e com a população que convivia ao 

redor do aterro. Porém a empresa Quitaúna teve seu contrato com a Prefeitura 

Municipal de Guarulhos finalizado em 2018, e não há informações disponíveis 

sobre a continuidade do trabalho do Centro de Atividades dentro do aterro.  

7.3.  A questão ambiental e os projetos existentes no Alto Tietê 

 

A região do Alto Tietê abriga uma grande população e apresenta uma 

área, em grande parte, bem urbanizada, como já dito neste trabalho. Já foram 

apresentados, também, alguns dados sobre os problemas que a região 

apresenta perante as questões ambientais e com um grande foco nos resíduos 

sólidos. Nesse tópico então será discutido um pouco do que já foi citado e 

como a Educação Ambiental pode afetar na área estudada. 

O Alto Tietê não somente sofre com questões ambientais oriundos da 

população urbana em si, mas também de empresas e industrias que estão 

presentes na área. Em 2015 a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB) descobriu uma área onde foi descartado produtos químicos 

irregularmente na cidade de Arujá, segundo reportagem do G1. O que pode se 

assemelhar com o caso de Goiás de Césio 137, já citado neste trabalho.  

O adequado é que cada produto químico tenha uma descrição em seu 

rótulo para que seja descartado adequadamente sem causar prejuízos as 

pessoas e ao meio ambiente.  
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Dez cidades da região do Alto Tietê participantes do Programa Município 

Verde Azul (PMVA) da Secretaria de Estado de   Infraestrutura e Meio 

Ambiente (Sima) que iniciaram um programa para avaliar políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável são: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 

Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel 

e Suzano.  

Dessas somente Guararema e Mogi das Cruzes receberam o certificado 

do programa, segundo reportagem do G1 em novembro de 2020. “O PMVA é 

indutor de políticas públicas e tem uma relação com todas as áreas da pasta. 

Nosso papel é pavimentar o caminho entre os municípios e a SIMA, auxiliando 

as prefeituras nas questões de esgoto, resíduos sólidos, preservação da 

biodiversidade e meio ambiente”, disse o coordenador do programa, José 

Walter Figueiredo Silva, a reportagem do G1. 

Outro fato importante para se discutir sobre a região do Alto Tietê é a 

condição ambiental do rio que a nomeia, o rio Tietê.  

Na região estudada, ele se apresenta bastante poluído, devido aos 

resíduos sólidos e esgoto depositado inadequadamente no rio, porém é 

possível observar que o rio Tietê e seus canais podem formar uma grande 

hidrovia, que permitiria que houvesse um maior fluxo de pessoas pela região. 

Assim, haveria maior contribuição com o trânsito na cidade, 

principalmente em horários com maior número de veículos transitando e com 

as superlotações de metrôs e trens.  

Há um projeto elaborado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

(FAU), da Universidade de São Paulo (USP), na qual discute a estruturação de 

uma hidrovia. O Grupo Metrópole Fluvial que elaborou o projeto que se iniciou 

em 2010 pelo Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e 

Transporte do Governo do Estado de São Paulo, para a viabilidade de um 

Hidroanel Metropolitano de São Paulo. Foi discutido sobre o aproveitamento 

das águas da bacia da região do Alto Tietê, para criação da hidrovia que teria 

os canais formados pelos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. O professor da 
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FAU Alexandre Delijaicov  analisa a importância da hidrovia para o transporte 

de passageiros: 
 

Só o canal do Pinheiros, da Cidade Universitária, tem 10,5 km 
e o canal superior do Pinheiros tem 20 km, por onde corre a 
linha Esmeralda da CPTM, ou seja, para o transporte de 
passageiros, a alternativa na hora do rush para cada um 
desses canais funciona como linhas do Metrô, então o 
passageiro que não consegue entrar no trem na hora do rush e 
não quer fazer viagem negativa, pode ter uma alternativa em 
um barco de passageiros para percorrer esses 20 km.  
 

 

Há também a possibilidade de fortalecimento do cinturão do 

hortifrutigranjeiro, que permitiria uma mobilidade mais fácil para a Grande São 

Paulo. Assim diminuiria o uso de caminhões para seu transporte, diminuindo o 

congestionamento e a poluição recorrente. 

O que foi observado na região do Alto Tietê, mostra que há problemas 

que com uma conscientização popular podem se tornar soluções. Que possível 

lidar com o meio ambiente sem degradá-lo e sim utiliza-los a favor da 

sociedade sem prejuízos. 

 

8. AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DO ALTO 

TIETÊ 

 

Dos municípios da região do Alto Tietê e que pertencem ao consórcio 

CONDEMAT, apenas Santa Branca e Biritiba Mirim não apresentam Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos até o presente trabalho. 

 Os planos foram elaborados em sua maioria posteriormente a 2010, 

onde foi promulgada a Lei 12.305 de 2010, como é possível observar na 

Tabela 4: 
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Tabela 4: datas de elaboração dos Planos Municipais de Resíduos Sólidos no Alto Tietê (SP). 

Municípios Data de elaboração 

Arujá 2019 

 Ferraz de Vasconcelos 2013 

Guararema  2015 

 Guarulhos 2013 

Itaquaquecetuba 2013 

Mogi das Cruzes 2013 

Poá 2015 

Salesópolis 2014 

Santa Isabel 2016 

São Paulo 2014 

Suzano 2014 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

8.1. Plano de Gestão de Resíduos do Município de Arujá 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Arujá, 

em seu tópico 2.4.1, enfatiza a questão educacional como importante 

conscientizadora da população. Esta também se faz importante para a gestão 

municipal em seu planejamento urbano. A alfabetização da população de Arujá 

é considerada alta, segundo dados do IBGE de 2010, o que é importante para 

implementação de um plano de resíduos sólidos na cidade. 

    O sistema público de limpeza deve apresentar um comportamento 

quanto ao descarte dos resíduos sólidos recolhidos, o que contribuirá com as 

ações sociais. E a cidade de Arujá apresentou em seu plano municipal, um 

cenário tendencial e diante do plano um cenário planejado, como mostrado a 

seguir no Quadro 3: 

Quadro 3: cenário tendencial e cenário planejado do PMRS de Arujá (SP). 
 

Fatores Críticos Cenário Tendencial Cenário Planejado 

 

 

 

Legislação Aplicável 

Inexistência ou inconsistência 

de politicas municipais de 

resíduos sólidos, acarretando 

em lacunas legais 

Existência de Politica Municipal 

de Resíduos Sólidos e 

regulamentações aplicáveis, bem 

como de instrumento especifico 

para planejamento legalmente 

instituídos 
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Forma de prestação 

dos serviços 

Serviços executados por 

administração direta, contratos 

de prestação de serviço, 

cooperativas de catadores e/ou 

de forma mista 

Contratações de empresas 

técnicas e operacionalmente 

habilitadas, parcerias público-

privadas além da contração de 

cooperativas e/ou associação de 

catadores e/ou gestão associada 

via PPP ( se viável) 

 

Fiscalização e 

regulação 

Mecanismos ineficientes e 

descontínuos de fiscalização e 

inexistência de entidade 

reguladora. 

Existência de mecanismos 

oficiais, contínuos e eficientes de 

fiscalização reguladora. 

 

 

Estrutura institucional 

 

Estruturada de forma 

inadequada. 

Reestruturada e com capacidade 

institucional para gestão dos 

serviços de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos. 

 

 

 

População atendida  

100% da população urbana 

diagnostica no Produto 3  

considerando que o incremento 

populacional vindouro terá 

atendimento com os serviços de 

limpeza urbana e de manej de 

resíduos sólidos. 

100% da população urbana, além 

de incluir a população rural. 

Geração per capita. Crescente. Crescente. 

Educação Ambiental e 

sensibilização. 

Existente, porém 

insuficiente/ineficiente. 

Ações eficientes, continuadas e 

transformadoras. 

Ações para reduzir, 

repensar, reaproveitar, 

reciclar e recusar 

(5 R’s). 

Insuficiência de investimento em 

infraestrutura e baixa 

produtividade operacional. 

Investimento e ações eficientes 

com alta produtividade 

operacional. 

 

Destinação final de 

resíduos sólidos. 

 

Aterro Sanitário de terceiros. 

Aterro Sanitário de terceiros e/ou 

intermunicipal operacionalizado 

via PPP em gestão associada (se 

viável). 

Fonte: Adaptado de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Arujá/SP. 
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      Como observado no Quadro 3, um cenário adequado para que 

ocorra o plano municipal de resíduos sólidos, e visando o manejo e o descarte 

final destes. É necessário a contratação de cooperativas ou mesmo de 

catadores de materiais recicláveis. E nos termos do inciso XXVII do Art. 24 da 

Lei Federal n. 8.666/1993 é possível a contratação direta das cooperativas e de 

catadores. Assim o plano de resíduos sólidos do município de Arujá apresentou 

algumas recomendações para as formas de prestação de serviço e manejo dos 

resíduos sólidos, possível ver no Quadro 4: 

 

Quadro 4: Recomendações do PMRS de Arujá (SP). 
 

Serviços públicos de 

limpeza urbana 

Recomendação da forma de prestação 

Coleta regular (convencional) 

de resíduos sólidos 

Coleta, tratamento e 

disposição final de RSS 

Coleta, tratamento e 

disposição final de RSS(1) 

Varrição, capina, roçada, 

poda, raspagem e 

pintura de meio fio(1) 

 

Preferencialmente PPP ou contratação de empresa técnica 

e operacionalmente habilitada para prestação dos serviços. 

Coleta seletiva de resíduos 

secos 

PPP ou contratação de empresa técnica e 

operacionalmente habilitada para prestação dos serviços 

 

Implantação e operação de 

Estação de Transbordo de 

Resíduos (ETR) e/ou local 

para disposição final de 

resíduos sólidos (aterro 

sanitário). 

 PPP ou contratação de empresa técnica e 

operacionalmente habilitada para prestação dos serviços 

dotada de infraestrutura para transportar e dispor. Obs.: Em 

função da proximidade com alternativas preexistentes para 

disposição final de resíduos na região deve ser efetuada 

uma análise de viabilidade econômico-financeira para 

definir a real necessidade de implantação de ETR e/ou 

novos aterros. 

Operação da Unidade de 

Triagem de Resíduos 

Sólidos (UTR). 

Contratação de associação/cooperativa de catadores. 



 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS DIADEMA 
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 

Farmacêuticas 
Curso de Ciências 

 

 

66 
 

Implantação e operação de 

Unidades de Compostagem 

Comunitária (UCC). 

PPP, contratação de empresa técnica e operacionalmente 

habilitada para prestação dos serviços ou Prestação Direta  

Obs.: Recomenda-se a articulação com as associações de 

condomínio do município para execução deste serviço. 

 

Implantação e operação de 

Áreas de Triagem e 

Transbordo de RCC. 

 PPP ou execução direta pela administração pública com 

utilização consorciada dos equipamentos de 

beneficiamento ou ainda a contratação de empresa para 

realização da coleta e destinação dos RCC gerados em 

obras públicas e dispostos em Ecopontos. 

Implantação e operação de 

Ecopontos. 

Implantação e operação de 

Locais de Entrega 

Voluntária(LEVs). 

PPP ou contratação de empresa técnica e 

operacionalmente habilitada para prestação dos serviços 

Recuperação das áreas 

degradadas por disposição 

final de resíduos sólidos 

inadequada. 

PPP, contratação de empresa técnica e operacionalmente 

habilitada 

ou Prestação Direta 

Fonte: Adaptado de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Arujá/SP. 

Há também no plano a discussão sobre um controle social, que é 

apresentado na PNRS para que ocorram alguns procedimentos para atender a 

população com informações, além de implementação de políticas públicas que 

estejam relacionadas a resíduos sólidos.  

O Art. 34 do Decreto Federal n. 7.217/2010 defino com dever do Poder 

Público Municipal o estabelecimento de formas para que ocorra esse controle 

social de forma efetiva. Isso foi sugerido no Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Arujá, a partir de Audiências Públicas, 

debates, órgão colegiado, conferência das cidades, consultas públicas e 

ouvidoria.  

A PMGIRS também descreve os limites e as responsabilidades do Poder 

Público diante do sistema de coleta seletiva e da logística reversa (respeitando 

o disposto no Art. 33 da PNRS). 

No Quadro 5 é possível observar essa participação. 
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Quadro 5: Limites as responsabilidades do Poder Público no PMGIRS; 
 

Base Legal Responsabilidades 

 

 

 

Lei Federal 

n. 

12.305/2010 

(Art. 36) 

Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

Estabelecer sistema de coleta seletiva; 

 Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao 

ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; e 

 Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma 

do § 7º do Art. 33 da Lei Federal n. 12.305/2010, mediante a devida remuneração pelo 

setor empresarial; implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e 

articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto 

produzido; dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos 

oriundos dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

 

 

 

Resolução 

SMA n. 

045/2015 

pelos 

Termos de 

Compromiss

o de 

Logística 

Reversa 

(TCLR) 

Identificar os resíduos sólidos e geradores sujeitos ao sistema de logística reversa; 

Incentivar o setor privado para a estruturação de acordos setoriais, objetivando a 

implementação ou expansão da logística reversa;  Prever a participação de entidades, 

cooperativas de catadores ou outras formas de associação de pessoas de baixa renda 

na estruturação de acordos setoriais; 

Celebrar termos de compromisso junto aos fabricantes, distribuidores e/ou comércios, 

visando à implantação ou expansão da logística reversa; 

 Implantar a logística reversa via promulgação de regulamentos normativos veiculados 

por Decreto editado pelo Poder Executivo, exigindo e fiscalizando a sua efetiva 

implementação; 

 Exigir que todos os atores envolvidos no sistema de logística reversa disponibilizem ao 

SLUMRS/SMS informações completas sobre a realização de suas ações, com 

periodicidade anual; 

 Fomentar programas e campanhas de Educação Ambiental (em parceria com o setor 

empresarial) que sensibilizem o consumidor quanto à importância da devolução dos  

rodutos e das embalagens contempladas na logística reversa após o uso aos 

comerciantes ou distribuidores, bem como da importância e obrigatoriedade deste 

último em acondicionar e disponibilizar, de forma diferenciada, estes resíduos para 

posterior devolução aos fabricantes ou demais responsáveis na destinação final 

ambientalmente adequada; 

 Articular, coordenar, promover e supervisionar programas de Educação Ambiental com 
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foco na logística reversa; 

Articular com os fabricantes no sentido de implantar sistemas de logística reversa, bem 

como difundir tais programas; 

 Manter sistemas de logística reversa implementados em entidades e/ou instituições 

públicas; 

Fonte: Adaptado de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Arujá/SP 

       A PMGIRS de Arujá apresentou diversas propostas visando uma 

Educação Ambiental, de forma informativa, mas também com um peso ao 

Poder Público, como já visto neste tópico. E há alguns objetivos que ela 

apresenta, que são: 

●  Assegurar ao município ações de Educação Ambiental que contribuam 

para a promoção do desenvolvimento sustentável; 

●  Viabilizar o atendimento ao princípio dos 5 R’s, priorizando a redução 

da geração dos resíduos sólidos na fonte geradora frente à reutilização e 

a reciclagem; 

● Propiciar a efetivação dos programas anteriores; e 

●  Sensibilizar e orientar a população abrangida pela esfera do projeto 

quanto ao correto gerenciamento dos resíduos sólidos, com enfoque na 

correta segregação, acondicionamento e destinação destes. 

O plano estimula a Educação Ambiental, fiscaliza os geradores de 

resíduos e tenta manter a população informada sobre como fazer o descarte 

adequado. O PMGIRS de Arujá foi elaborado com o Comitê de Integração da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), Agência de Bacia 

(AGEVAP), Prefeitura de Arujá e DMTR Engenharia. 

 

8.2. Plano de Gestão de Resíduos do Município de Salesópolis 

 

No texto do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

de Salesópolis é colocado a gestão integrada dos resíduos como um ponto a 
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qual se deve haver não só participação do Poder Público, mas também do 

privado. E também é destacado o Art 3º da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, a definição de responsabilidade compartilhada.  

 O plano municipal tem em seu objetivo principal definir estratégias para 

a gestão dos resíduos, com foco na gestão integrada, como ocorre no 

município de Salesópolis, e criando prognósticos para solução de problemas. 

Também prevê a apresentação de planejamentos para um período de 20 anos 

com revisões periódicas em um período de 4 em 4 anos. Sua elaboração 

ocorreu através de diagnósticos diante dos tipos de resíduos sólidos e sua 

origem, a partir do Art. 13 da Lei Federal  no 12.305/2010. 

    O território no qual se encontra o município de Salesópolis apresenta 

uma grande área de Proteção de Mananciais, definido pela Lei Estadual nº898 

de 1975, que delimita os corpos hídricos da Região Metropolitana de São 

Paulo.  Referente ao aterro sanitário, a partir da Lei no 908, de 14 de setembro 

de 1987 permitiu que um Consórcio com Biritiba Mirim pudesse operá-lo, em 

espaço desapropriado na divisa entre Biritiba Mirim e a cidade de Guararema, 

fora, justamente, das áreas de Proteção de Mananciais.  

    Outro fator discutido no plano do município de Salesópolis, é quanto a 

coleta de lixo. A Prefeitura da cidade, entrevistou moradores para saber de que 

forma faziam o seu descarte, e 94,07% descartam em caminhão de lixo, 2,10% 

não apresentam coleta, 2,66% enterram ou queimam, 1,05 % utilizam se de 

caçambas e 0,12% não responderam. Houve também a pesquisa sobre a 

qualidade da coleta de lixo na cidade, na qual 42,19% acharam bom, 30,76% 

regular, 13,77% muito bom, 6,42% ruim e 6,36% péssimo.  

   A Prefeitura montou seu plano diante dos tipos de resíduos, os 

problemas que eles causam, as metas que devem ser alcançadas, ações, os 

responsáveis, o prazo para a realização e o valor estimado para todo processo. 

    No que se refere a área urbana, destaco os resíduos domiciliares e 

comerciais, para demonstrar os prognósticos que foram elaborados no plano 

pela Prefeitura local. Os principais problemas apresentados são a frota de 
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veículos para a coleta que são insuficientes e precários e seu aterro distante 

com alto custo por tonelada. As metas que são descritas é a presença de uma 

frota própria e adequadamente dimensionada para que sejam operadas da 

melhor maneira, e também a implantação de um aterro de valas dentro do 

município e fora da Área de Proteção de Mananciais.  

   Foram realizadas oficinas em determinados bairros da cidade para 

discutir os problemas dos resíduos sólidos e a criação de debates e 

apresentação das propostas do plano. Todas as sugestões foram levadas em 

consideração para o prognostico do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Salesópolis, que foi redigido pela Prefeitura do Município. 

8.3. Plano de Gestão de Resíduos do Município de Suzano 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Suzano 

apresentou-se baseado de acordo com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, buscando solucionar os problemas para com os resíduos sólidos da 

região. Busca-se soluções considerando as questões políticas, econômicas, 

ambientais, culturais e sociais, visando um desenvolvimento sustentável.  

     O objetivo do plano é atender os preceitos legais da Lei  n. 

12.305/2010,  destacando as questões de não geração de resíduos, a redução, 

reutilização e a reciclagem. Há também as questões do tratamento dos 

resíduos e sua disposição final sem que afete o meio ambiente. O plano 

apresenta alguns objetivos específicos, que são:  

● O atendimento às legislações ambientais pertinentes;  

●  Oferecimento de subsídios técnicos para a redução do volume de 

resíduos encaminhados para aterro sanitário;  

●  Viabilização de alternativas para o encaminhamento adequado dos 

vários tipos de resíduos abarcados pelo plano; 



 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS DIADEMA 
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 

Farmacêuticas 
Curso de Ciências 

 

 

71 
 

●  Sistematização de informações para a gestão integrada de resíduos 

sólidos;  

●  A promoção, por meio da Educação Ambiental, da não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e disposição 

final ambientalmente adequada de rejeito. 

A PMGIRS de Suzano apresenta conteúdo para os 20 anos seguintes, 

com mudanças periódicas de 4 em 4 anos, conforme determina o artigo 19 da 

Lei n° 12.305 de 2010, de acordo com a projeção populacional até 2030 

(Quadro 6). 

 
 

Quadro 6: Projeção populacional de Suzano (SP) até 2030. 
 

Ano Projeção Populacional 

2013 270.887 

2014 273.854 

2015 276.852 

2016 279.626 

2017 282.428 

2018 285.257 

2019 288.115 

2020 291.002 

2025 303.523 

2030 313.762 

Fonte: adaptado SEADE 
 

   É discutido também o índice de coleta de lixo na cidade, que segundo 

o IBGE no Censo de 2010, tinha o nível de atendimento de 99,21% dos 

domicílios. Apesar de um alto índice, está um pouco abaixo do nível estadual 

que é de 99,66%, segundo o IBGE, no ano de 2010. 
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    A Educação Ambiental também é discutida, e o município vem 

implementando a partir das diretrizes da Política Nacional de Educação 

Ambiental (Pnea), do Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e 

do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global.  

O Poder Público desenvolveu ações que são promovidas seguidas pelos 

eixos estruturantes da Política Municipal de Educação Ambiental. Essas ações 

visam o descarte de resíduos e um consumo sustentável, e são efetuados com 

disponibilização de lixeiras para resíduos recicláveis e uma ação que ocorre na 

cidade, chamada “Caneca Solidária”.  

Esta uma ação para diminuir a quantidade de copos descartáveis, 

sensibilizando a população a utilizar canecas.  

   A Secretária Municipal de Educação de Suzano demonstrou dados, no 

ano da escrita do plano municipal, de que até aquele momento 20 escolas 

trabalhavam o tema Meio Ambiente e a Educação Ambiental, como parte de 

sua grade curricular. Visando temas de resíduos sólidos, a reciclagem e a 

coleta de lixo. E um prognóstico para as ações realizadas para Educação 

Ambiental, é que não eram desenvolvidas em atendimento integral. Para a 

demonstração de que o ensino apresenta uma concepção insuficiente sobre o 

tema dentro do ambiente escolar. Há também uma inadequada ou ausente 

presença de professores capacitados para atuarem nessa área. Além de 

poucos materiais pedagógicos.  

   Foi desenvolvido para o plano municipal um prognóstico para lidar com 

os resíduos sólidos domiciliares e comerciais, como apresentado no Quadro 7: 
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Quadro 7: Metas e ações do Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Suzano (SP). 

 

Problema Meta Ações 

Não existem ecopontos 

para entrega voluntária de 

resíduos recicláveis, exceto 

os ecopostos vinculados ao 

Projeto Renove, da 

Organização Bio-Bras, para 

a coleta do óleo de cozinha 

Criação de ecopontos 

para a entrega 

voluntária de resíduos 

recicláveis e outros pela 

população 

Criar e garantir estrutura mínima 

(física e de recursos humanos) para 

3 ecopontos de entrega voluntária 

de resíduos recicláveis e outros, 

incluindo óleo de cozinha usado 

(Distritos de Boa Vista, Central e 

Palmeiras). Ecopostos com 

capacidade de receber vários tipos 

de resíduos. 

Segundo pesquisa de 

opinião pública realizada 

entre setembro e outubro 

de 2013, apenas 10% da 

população entrevistada 

encaminhava os resíduos 

de óleo de cozinha para 

algum ecoposto de coleta. 

Ampliação do volume de 

óleo de cozinha 

coletado 

Ampliação da coleta de óleo de 

cozinha usado, por meio de parceria 

com instituição capaz de atender à 

demanda municipal, com instalação 

de mais ecopostos nas escolas 

municipais, inclusive com a 

incorporação de ações de 

comunicação e Educação Ambiental 

Não existem alternativas 

para o tratamento dos 

resíduos úmidos urbanos 

Diminuição da 

quantidade de resíduos 

úmidos destinados a 

aterro sanitário 

Instalar estrutura mínima necessária 

para possibilitar o reaproveitamento 

de resíduos úmidos de 

estabelecimentos comerciais 

alimentícios. 

Viabilizar o preparo dos resíduos de 

poda para utilização no sistema de 

compostagem 

Disposição em aterro 

sanitário como única 

alternativa de destinação 

final 

Diminuir a quantidade 

de resíduos sólidos 

encaminhados para os 

aterros sanitários 

Viabilizar a utilização de diferentes 

tecnologias ambientalmente 

adequadas para tratamento e 

reaproveitamento de resíduos 

sólidos 

Infraestrutura insuficiente e 

quantidade inexpressiva de 

resíduos recicláveis 

encaminhados para 

triagem e reciclagem 

Fomento a novas 

cooperativas de 

catadores no município, 

com melhoria das 

condições de vida e de 

renda dos catadores 

Realizar cadastro dos catadores 

individuais atuantes em Suzano. 

Buscar parcerias com de entidades 

de ensino e pesquisa que atuem na 

região para apoio à formação e 

desenvolvimento de novas 

cooperativas. 
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Promover ações de valorização do 

trabalho dos catadores e de 

cooperativas de reciclagem de 

resíduos 

Fonte: Adaptado de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de  Suzano. 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Suzano 

quer atingir os seguintes objetivos na região: 

●  Promover programas e ações de Educação Ambiental que promovam a 

não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos 

sólidos; 

●  Promover campanhas de sensibilização e orientação que garantam uma 

participação efetiva da população nos programas de coleta de diferentes 

tipos de resíduos; 

●  Fomentar processos de formação continuada em Educação Ambiental 

com foco em resíduos sólidos, formal e não-formal, dando condições 

para atuação nos diversos setores da sociedade; 

●  Contribuir com a organização de grupos – voluntários, profissionais, 

institucionais, associações, cooperativas, comitês, entre outros, que 

atuem em programas de intervenção em Educação Ambiental para a 

gestão de resíduos sólidos, apoiando e valorizando suas açõe; 

●  Fomentar a transversalidade por meio da internalização e difusão do 

tema resíduos sólidos nos projetos governamentais e não-

governamentais; 

●  Promover campanhas de Educação Ambiental sobre a temática nos 

diversos meios de comunicação, de forma a tornar a população 

colaboradora ativa e permanente na disseminação de informações e 

boas práticas de consumo e descarte de resíduos sólidos; 

●  Difundir a legislação voltada a resíduos sólidos, por intermédio de 

programas, projetos e ações de Educação Ambiental; 
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●  Criar espaços de debate das realidades locais para o desenvolvimento 

de mecanismos de articulação social, fortalecendo as práticas 

comunitárias relacionadas à gestão de resíduos e garantindo a 

participação da população nos processos decisórios sobre a gestão dos 

resíduos sólidos; 

●  Acompanhar os desdobramentos dos programas de Educação 

Ambiental voltados à temática resíduos sólidos, zelando pela coerência 

entre os princípios da Educação Ambiental e a implementação das 

ações pelas instituições públicas responsáveis; 

●  Promover e apoiar a produção e a disseminação de materiais didático-

pedagógicos e instrucionais; 

● Sistematizar e disponibilizar informações sobre experiências exitosas e 

apoiar novas iniciativas; 

As metas apresentadas para resolver questões da Educação Ambiental, 

e para sensibilizar o descarte dos resíduos sólidos, vêm da implantação de 

programas para servidores públicos. Trazem orientações importantes para que 

possam ser diluídas dentro da sociedade do município de Suzano e, além 

disso, consigam atender à logística reversa, presente na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS).  

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Suzano 

foi elaborado pela Prefeitura da cidade no período de junho de 2014, e 

demonstra um cuidado com a informação e o cumprimento da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS). 

8.4. Plano de Gestão de Resíduos do Município de Mogi das 

Cruzes 

 

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Mogi das Cruzes foi 

elaborado pela Ambconsult - Estudos e Projetos Ambientais, e tem o objetivo 
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de apresentar um diagnóstico do Serviço de Limpeza Urbana e Gestão de 

Resíduos da região, a partir da  Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

estabelecida pela Lei 12.305/10 em seu artigo 10º. 

A Gestão de Limpeza Urbana fica a cargo da Prefeitura de Mogi das 

Cruzes, porém a parte operacional é efetuada por empresas terceirizadas. Os 

resíduos sólidos coletados vão para um aterro em Jambeiro, que é particular. O 

resíduos recicláveis vão para uma usina de triagem e parte para Ecopontos. A 

coleta dos resíduos também ocorre a partir das seguintes características:  

● Abrangência: zona urbana e zona rural, com cobertura de 98% dos 

habitantes; 

● Frequência: dias alternados nos bairros da zona urbana e rural, e diária 

no centro da cidade; 

● Mão-de-obra por veículo: três coletores e o motorista do caminhão 

● Mão-de-obra total na coleta: 90 coletores e 30 motoristas de 

compactador; 

● Equipe de suporte: 14 pessoas (coordenador, fiscal de coleta, fiscal de 

tráfego etc.); 

● Equipamentos: 20 caminhões compactadores, marca Volkswagen, ano 

2011, com capacidade de 15m³ de lixo; 

● Massa coletada (média diária): cerca de 330 t/dia 6 dias/semana  

Como citado acima, nem todos os resíduos vão para o aterro, mas sim 

para 2 Ecopontos que foram instalados no município até o momento da 

redação do plano, e eram uma alternativa para população descartar seus 

resíduos que não fossem coletados e que pudessem ser reciclados. Há 

também a Unidade de Triagem que é destinada a receber os resíduos para 

organização e estocagem, e recebe materiais como: sucata metálica, papel, 

papelão, plásticos ou vidro proveniente da coleta seletiva. Após estocados, são 

enviados a indústria da reciclagem. 
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O plano estipula em seu diagnóstico a necessidade da caracterização 

dos resíduos coletados, para verificar seu teor de reciclável, e os bairros que 

apresentam maiores problemas para sua separação.  

A coleta também não apresentou nenhuma amostra e caracterização 

gravimétrica dos resíduos sólidos. Não há coleta especial para resíduos sólidos 

particulares. No período em questão era visível a necessidade da melhoria da 

logística reversa dentro do município. 

    Foram recomendados, a partir da avaliação das necessidades do 

município, as seguintes ações, com alguns destaques importantes; 

● Incluir no novo contrato de coleta a solicitação para que anualmente de 

faça a caracterização gravimétrica e química dos resíduos sólidos 

urbanos de Mogi como forma de melhorar as informações sobre os 

teores de material reciclável disponível; 

● Que seja realizada a caracterização gravimétrica dos resíduos coletados 

na coleta seletiva. Esta caracterização deve ser feita por circuito de 

coleta. O objetivo é avaliar o teor de recicláveis presentes; 

● Aumentar o volume de reciclável coletado pela coleta seletiva pois existe 

esta possibilidade, melhorando o volume de material reciclado; 

● Adequar a capacidade da Usina de Triagem ao volume coletado pela 

coleta seletiva; 

● Melhorar as estimativas de geração de resíduos sujeitos á logística 

reversa. 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Mogi das Cruzes focou em 

sua coleta seletiva e a forma a qual se lida com os resíduos produzidos pela 

cidade. As ações educacionais visavam um programa para Educação 

Ambiental para conscientização da coleta seletiva. Ações educativas onde há 

uma maior quantidade de resíduos descartados, para que ocorra sua 

diminuição.E também um treinamento para que os funcionários responsáveis 

contribuam com a produtividade dos processos.  
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8.5. Plano de Gestão de Resíduos do Município de Guararema 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Guararema, foi elaborado a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

que prevê ações que buscam uma destinação final adequada para os resíduos 

sólidos produzidos no município. Foram consideradas as questões políticas, 

econômicas, ambientais, culturais e sociais no município de Guararema. 

A população de Guararema, até a redação do plano, vivia 86% na área 

urbana e 14% na rural. Essa grande urbanização contribui com uma grande 

produção de resíduos, diante das necessidades a qual a cidade precisa. 

Os resíduos sólidos domésticos da cidade foram avaliados a partir de 

duas análises gravimétricas, pelo serviço público local. Em uma amostra, os 

resíduos foram coletados em bairros de centro urbano, já em uma segunda 

amostra foram retirados da área rural e bairros periféricos.  

A análise gravimétrica ocorreu a partir de uma triagem dos resíduos, 

ocorrendo uma separação, pesagem e posteriormente uma classificação 

(Figura 14), importante para a avaliação dos problemas da cidade a partir dos 

bairros. Avaliando os tipos de resíduos que são descartados em cada região da 

cidade. 

 

 
Figura 14 - Método de quarteamento de resíduos para análise gravimétrica. 

Fonte: Adaptado de LIMPURB (2003). 
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 Posteriormente ao trabalho realizado de análise gravimétrica, foram 

organizados os dados e trabalhados, como pode se observar no Quadro 8: 

Quadro 8: Análise gravimétrica dos Resíduos Sólidos de Guararema (SP). 
 

Componentes Amostra n° 01 Amostra n° 02 

Borracha 2,3% 3,5% 

Matéria orgânica 61,1% 64,8% 

Metais ferrosos 0,1% 2,3% 

Metais não-ferrosos (Alumínio) 0,2% 1,4% 

Papel / papelão 16,4% 1,4% 

Embalagens Longa Vida 0,6% 2,4% 

Embalagens PET 1,2% 3,5% 

Plástico duro 2,2% 5,4% 

Plástico mole 5,6% 2,3% 

Trapos e panos 1,9% 2,6% 

Vidro 5,2% 5,9% 

Perigosos 0,5% 1,3% 

Outros 2,8% 3,1% 

Fonte: Adaptado de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Guararema (SP) 

Os resíduos sólidos comerciais seguem um fluxo, como é possível 

observar na Figura 15. 

 

Figura 15 - Fluxo dos resíduos. 
Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Guararema 
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Os geradores dos resíduos comerciais os disponibilizam para coleta ou 

mesmo em cestos, contêineres da Prefeitura ou algum tipo de recipiente que 

seja apropriado para seu recolhimento.  

A cidade apresenta área de contaminação, mas que foram observados 

que não se deve a descuido com os resíduos sólidos produzidos. E não há 

relação com os comerciantes locais e mesmo do transporte de combustíveis 

como atividades econômicas.  

    Foram elaboradas algumas pesquisas com a população local, para 

analisar de que maneira descartam seus resíduos, se os separam na hora do 

descarte, se o número de lixeiras são suficientes e os problemas que a cidade 

apresente diante do assunto. A pesquisa também buscou saber a destinação 

dos resíduos produzidos pela população da cidade. Concluiu-se que a maioria 

utiliza-se da coleta da Prefeitura, e uma outra grande parte utiliza para 

alimentação de animais.  

O diagnóstico realizado sobre os problemas da cidade com os resíduos 

sólidos domiciliares aponta que a frota de veículos, já com grande tempo de 

uso, gera um aumento nos gastos em manutenção. Outros problemas 

detectados na cidade são a falta de um programa de coleta seletiva e a 

redução da vida útil do aterro. 

Diante do prognóstico apresentado, fica visível a necessidade, no 

período a qual foi redigido, da redução dos resíduos recicláveis em aterros. A 

partir dessas constatações, foram definidas as etapas para que a cidade 

consiga resolver seus problemas ligados aos resíduos sólidos, destacando os 

resíduos sólidos domiciliares, e apresentando os principais problemas e as 

metas e ações para conseguir sanar (Quadro 9): 

 
Quadro 9: Plano de ações para a redução dos Resíduos Sólidos de Guararema (SP). 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS META AÇÕES 

Frota de veículos com tempo 
de uso elevado, gerando 
aumento nos gastos com 
manutenção 

Frota própria 
adequadamente 
dimensionada e em 
condições de operação 

Captar recursos financeiros para 
a aquisição de veículo junto ao 
MMA, Cidades, emendas 
parlamentares, entre outras 

Não há plano/ programa de Implantação do Elaboração de plano/programa 
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coleta seletiva implantada.  
 
 
 

plano/programa de coleta 
seletiva domiciliar. 
 
 
 
 

de coleta seletiva 
Definição, adequação e 
licenciamento do galpão 
existente para triagem de 
materiais recicláveis. 
Aquisição de maquinário 
necessário (prensa e balança) 

Redução da vida útil do 
aterro sanitário municipal, 
prevista 

Emissão de L.O da 5ª à 11ª 
célula 

Realização de estudo para 
reavaliação da vida útil do aterro. 

Fonte: Adaptado de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Guararema. 

 

O diagnóstico obtido também contribui para que fosse possível analisar 

que os dados obtidos nos bairros de que é necessário uma Educação 

Ambiental. Essa servindo de norteadora para conscientização e entendimento 

da população da cidade de Guararema. 

8.6. Plano de Gestão de Resíduos do Município de 

Itaquaquecetuba 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Itaquaquecetuba, também está apoiado na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, e busca traçar um painel descritivo de importantes aspectos do 

município, diante das questões demográficas, a geografia regional, a situação 

do saneamento básico e outros.  

A cidade apresenta uma Área de Preservação Permanente (APP), para 

a qual foi observada uma importância para sua manutenção, devido a uma 

grande ocupação e degradação da área. A APP é de extrema importância para 

proteção do meio ambiente e de suas riquezas naturais, visando uma utilização 

racional dos recursos, mantendo a diversidade biológica e a preservação dos 

ecossistemas.  

A Educação Ambiental na cidade é definida pelo Programa Municipal de 

Educação Ambiental, com destaque para a participação da Escola Municipal 

Ambiental (EMA) vinculada à Secretaria de Educação, de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Seu objetivo é incentivar projetos ambientais dentro do sistema 
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escolar, para que os jovens tenham um aperfeiçoamento no assunto., além de 

contribuir para a atualização dos docentes, promovendo cursos de atualização, 

palestras e debates para os profissionais da educação.  

Os resíduos sólidos urbano produzidos na cidade de Itaquaquecetuba 

foram avaliados a partir dos dados pesquisados no município. Foi realizada a 

estimativa da geração de resíduos sólidos urbanos, no período de 2012, como 

mostra o Quadro 10: 

Quadro 10: Estimativas de produção de Resíduos Sólidos de Itaquaquecetuba (SP). 
 

 

Tipo de resíduo 

 

(%) 

Estimativa 

(t/mês) 

 

Matéria orgânica 52,94 3.583,24 

Lâmpadas 0,10 6,77 

Pilhas e baterias 0,10 6,77 

Borracha 0,30 20,31 

Madeira 1,70 115,06 

Vidro 1,70 115,06 

Metais 2,60 175,98 

Tecidos 3,70 250,43 

Papelão 8,79 594,95 

Plástico duro 8,99 608,49 

Papel 9,19 622,03 

Plástico mole 9,89 669,40 

 
Fonte: Adaptado de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Itaquaquecetuba (SP). 
 

 

Até o período da redação do plano, a cidade não apresentava uma 

coleta seletiva e nem programas de compostagem. A produção de resíduos 
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recicláveis era de 37 mil toneladas anuais e 50 mil toneladas de orgânicos 

anuais, que tinham como destino final o aterro. 

O plano da cidade de Itaquaquecetuba foi elaborado e acordado junto a 

CONDEMAT (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), 

que prevê uma consonância com os municípios da região. 

As diretrizes se baseiam pela Lei Federal 12.305/10, regulamentada pelo 

Decreto nº 7.404/10, e pelo seu Art. 9º, e priorizam a não geração e a redução 

dos resíduos sólidos, a reutilização e a destinação para a reciclagem. Alguns 

elementos também foram estabelecidos para Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Itaquaquecetuba, que são: 

● Separação dos resíduos domiciliares na fonte de geração (resíduos 

secos e úmidos, e posteriormente resíduos orgânicos que podem ser 

reciclados ou tratados); 

● Coleta seletiva dos resíduos secos, realizada porta a porta, com  

pequenos veículos que permitam a operação a baixo custo, priorizando-

se a inserção de associações ou cooperativas de catadores, onde as 

administrações públicas municipais  têm  papel  importante  na  geração  

de  trabalho  e renda e elevação social dos grupos parceiros; 

● Compostagem da parcela orgânica dos RSU e geração de energia por 

meio do aproveitamento dos gases provenientes da biodigestão em 

instalações para tratamento de resíduos, e dos gases gerados em 

aterros sanitários (biogás); 

● Incentivo à compostagem doméstica; 

● Segregação dos Resíduos da Construção e Demolição com reutilização 

ou reciclagem dos resíduos 

● Segregação dos Resíduos Volumosos (móveis, inservíveis e  outros)  

para reutilização ou reciclagem; 

● Implantação da logística reversa com o retorno à indústria dos materiais   

pós-consumo (embalagens de agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; 
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embalagens de óleos lubrificantes; lâmpadas fluorescentes, de vapor de 

sódio e mercúrio e de luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes; 

● Encerramento de lixões e bota foras, com recuperação das áreas 

degradadas. 

    

Foi também empregado estratégias, diretrizes, ações e as competências 

a qual seriam estabelecidos no plano. No Quadro 11 abaixo pode se observar 

esses parâmetros para com a coleta e a destinação de resíduos secos; 
 

Quadro 11: Estratégias, diretrizes, ações e as competências estabelecidas no plano de 

Itaquaquecetuba (SP). 

ESTRATÉGIAS COMPETÊNCIAS DIRETRIZES 

Avançar para o modelo de coleta 

realizada pelos catadores de 

materiais recicláveis 

considerando a necessidade de 

continuidade e qualidade dos 

serviços e a não precarização. 

(SERVIÇO REMUNERADO) 

 

Secretaria de Meio 

Ambiente e Saneamento 

e Secretaria de Promoção 

Social. 

 

 

Universalização da Coleta 

Seletiva disponibilizada a 

100% da população porta a 

porta. 

Programa de Educação e 

Mobilização Ambiental específico  

Secretaria de Meio 

Ambiente e Saneamento 

e Secretaria de 

Educação, de Ciência, 

Tecnologia e Inovação   

Enviar para a reciclagem 30% 

dos resíduos gerados no 

município.  

 

Implantar sistema do contrato de 

prestação de serviços de coleta 

de RSU e limpeza urbana. 

Secretaria de Meio 

Ambiente e Saneamento. 

 

Obter a adesão de toda a 

população de 

Itaquaquecetuba aos 

programas de Coleta Seletiva. 

Fonte: Adaptado de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 
Itaquaquecetuba. 

 

Outra proposta do plano que merece destaque é a implementação de 

ECOPONTOS, presentes em outras regiões do Alto Tietê, importantes para 

triagem dos resíduos e fazendo com que haja um planejamento sustentável, 

ambiental, político e econômico. 
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8.7. Plano de Gestão de Resíduos do Município de Poá 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Poá se 

baseia não somente na PNRS, Lei nº 12.305/2010, mas também do Plano 

Nacional de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007. 

Foram realizados estudos para o desenvolvimento dos seguintes 

objetivos específicos do plano: 

● Definir estratégia para a universalização da prestação dos serviços; 

● Definir as ações preventivas e corretivas das atividades a serem 

praticadas, incluindo a fiscalização sobre o seu cumprimento; 

● Definir estratégias, para a gestão dos resíduos de responsabilidade 

privada; 

● Propor o compartilhamento de responsabilidades e os processos de 

logística reversa previstos na PNRS; 

● Priorizar a inclusão social e econômica dos catadores de materiais 

recicláveis e das Cooperativas, Associações e Ongs; 

● Definir a política e a estratégia de implantação para a Educação 

Ambiental; 

Além desses objetivos buscam se apresentar um Programa de Resíduos 

Sólidos Urbanos que reduza os maiores geradores de resíduos de acordo com 

o número populacional e suas necessidades. O Programa visa incentivar a 

redução, reutilização e a reciclagem, o aumento e a melhoria dos serviços de 

limpeza e coleta, para melhor tratamento e destinação final dos resíduos, e a 

inserção social dos catadores, o que faz diminuir os lixões e o trabalho infantil.  

A preparação das metas ocorreu a partir da pesquisa dos problemas 

referentes a resíduos sólidos na cidade, com a elaboração, também, de um 

diagnóstico sobre a Educação Ambiental na cidade, com enfoque aos resíduos 

sólidos. Os principais problemas relacionados a Educação Ambiental 

encontrados são: 
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● Ausência de um programa de Educação Ambiental específico para a 

Coleta seletiva; 

● Ausência de um programa de Educação Ambiental e sensibilização dos 

servidores para o consumo e o descarte de resíduos; 

● Ausência de um programa de Educação Ambiental e orientação da 

população acerca do descarte adequado de RCC e resíduos volumosos;  

● Ausência de um programa de Educação Ambiental e orientação de 

funcionários e prestadores de serviço quanto o descarte adequado dos 

resíduos comuns e infectantes/perfuro cortantes nos equipamentos de 

saúde; 

● Ausência de um programa de Educação Ambiental e orientação da 

população para o correto descarte de resíduos infectantes/perfuro 

cortantes; 

●  Ausência de um programa de Educação Ambiental e orientação da 

população para o correto descarte de medicamentos vencidos e 

embalagens de remédios; 

● Ausência de um programa de Educação Ambiental voltado ao fomento 

da compostagem e da reciclagem; 

● Ausência de um programa de Educação Ambiental voltado ao descarte 

adequado de pilhas e baterias, lâmpadas e lixo eletroeletrônico; 

● Ausência de um programa de Educação Ambiental voltado à orientação 

para o descarte adequado de pneus;  

● Poucas ações de Educação Ambiental não formal voltadas à questão 

dos resíduos sólidos. 

As metas também foram estabelecidas diante do âmbito da CONDEMAT 

(Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), mas a 

responsabilidade da origem, coleta e destinação dos resíduos sólidos gerados 
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na cidade são do setor público. Há também algumas responsabilidades que 

devem ser planejadas pelo setor público da cidade de Poá, que são; 

● Coleta dos resíduos sob responsabilidade do setor público;  

●  Aterro sanitário dos resíduos sólidos, considerados rejeitos, de 

responsabilidade do poder público; 

●  Unidade de compostagem de resíduos sólidos orgânicos sob 

responsabilidade do setor público;  

●  Pontos de entrega voluntária e/ou eco pontos, conforme proposições;  

●  Picador de galhos e massa verde oriundos dos sistemas de limpeza 

pública diversos;  

●  Remediação dos passivos ambientais das áreas degradadas pela 

disposição inadequada de resíduos sólidos domiciliares e seu devido 

monitoramento;  

●  Serviços relacionados à limpeza urbana, a saber: poda de galhos, 

jardinagem, capina e roçada da área sob responsabilidade do setor 

público. Raspagem de meios fios, limpeza de boca de lobo e varrição de 

logradouros; 

●  Programa de coleta seletiva, tendo em vista que o acesso a recursos da 

União será priorizado para municípios que implantarem a coleta seletiva 

com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda;  

●  Programa de Educação Ambiental;  

●  Coleta, transporte e reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil 

e demolição, oriundos das atividades e obras públicas e dos pequenos 

geradores. 
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●  Central de triagem de resíduos sólidos domiciliares, e semelhantes, 

recicláveis;  

●  Estação de transbordo de resíduos sólidos, considerados rejeitos, 

quando da opção por terceirização da destinação final dos mesmos. 

   O setor privado também apresenta algumas responsabilidades a quais 

devem estar sempre em planejamento dentro da cidade, estas que são: 

● A elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, pelos 

geradores abrangidos pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, em seu 

art. 20º, com o conteúdo mínimo abrangido pelo artigo 21º; 

●  Acordos setoriais, conforme art. 3º da Lei 12.305/2010;  

●  Responsabilidades pelo ciclo de vida dos produtos, conforme art. 31º da 

Lei 12.305/2.010; e, 

● Estruturação e implementação da Logística Reversa, conforme art. 33º 

da Lei 12.305/2.010. 

O plano também aponta a existência de uma responsabilidade 

compartilhada da sociedade civil dentro do município pelo ciclo de vida dos 

produtos, permitindo que se execute de forma adequada o seu descarte, 

utilizando de triagem, reutilização e reciclagem dentro das residências ou em 

suas atividades em geral.  

Com a análise dos problemas e metas estipuladas, para que possam 

solucionar os problemas dos resíduos sólidos na cidade de Poá, foi elaborado 

o Quadro 12: 

Quadro 12: Metas do Plano de Poá, com destaque para os resíduos sólidos domiciliares e comerciais. 
 

Problema Meta Ações Prazos Resultados esperados 

Não há 

informações 

sobre a exigência 

de Plano de 

Gerenciamento 

da empresa 

Garantia da apresentação 

de um Plano de 

Gerenciamento de 

Resíduos pela empresa 

contratada para operação 

de dos serviços de coleta 

Solicitar a 

apresentação do 

Plano de 

Gerenciamento 

para a empresa 

Pioneira 

 

 

 

Monitoramento de 

gestão de resíduos  

sólidos por parte do 

município, com 

informações claras e 

objetivas para o 
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Pioneira 

Saneamento e 

Limpeza Urbana 

Ltda, pela 

Prefeitura de Poá 

dificultando o 

monitoramento da 

gestão dos RSDC  

e destinação de resíduos 

sólidos domiciliares, 

comerciais e de limpeza 

urbana, como instrumento 

de controle e 

monitoramento de gestão 

de resíduos sólidos no 

município  

Saneamento e 

Limpeza Urbana 

Ltda 

 

 

 

1 ano 

planejamento e a 

tomada de decisão 

Não existem 

alternativas para 

o tratamento dos 

resíduos úmidos 

Criação do Plano 

Municipal para Gestão 

dos Resíduos Úmidos 

 Desenvolver o   

Plano Municipal 

para Gestão de 

Resíduos úmidos 

de Poá 

 

2 

anos 

Redução do volume de 

resíduos encaminhados 

para aterros sanitários 

Ampliação do volume  

de resíduos reciclados  

Redução dos custos 

para transporte e 

destinação final de 

resíduos 

Aumento da renda dos 

cooperados 

Disposição em 

aterro sanitário 

como única 

alternativa de 

destinação final 

dos resíduos 

Ampliação da coleta 

seletiva 

Implementação das ações 

do Programa Municipal 

para Gestão dos 

Resíduos Úmidos 

Conscientização da 

população em relação a 

redução da geração de 

resíduos, bem como 

alternativas para 

adequada destinação 

Implantar as 

métricas previstas 

no contrato de 

prestação vigente 

com a Pioneira 

Limpeza Urbana 

Ltda 

Desenvolver o  

Programa 

Municipal de 

Coleta Seletiva de 

Poá 

 

 

 

 

 

2 anos 

Redução do volume de 

resíduos encaminhados 

para aterro sanitários 

Ampliação do volume de 

resíduos reciclados 

Aumento da renda de 

cooperados 

Há apenas uma 

única cooperativa 

de catadores 

Fomento a novas 

cooperativas de 

catadores, com melhoria 

das condições de vida e 

da renda dos catadores 

Promover 

capacitação por 

meio de políticas 

públicas  

 

2 anos 

Redução do volume de 

resíduos para os aterros  

Ausência de um 

galpão para o 

recebimento e 

triagem de 

 

 

Construir um 

novo galpão de 

recebimento, 

triagem e 

 

 

Redução do volume de 

resíduos encaminhados 

para aterros sanitários 
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resíduos 

recicláveis 

 

Viabilização de estrutura 

física 

beneficiamento 

de resíduos 

recicláveis 

 

2 

anos 

Ampliação do volume de 

reciclados 

Volume total 

extremamente 

baixo de resíduos 

encaminhados 

para triagem e 

reciclagem  

Novos equipamentos para 

recebimento e triagem de 

resíduos recicláveis 

Construir 6 

Postos de 

Entrega 

Voluntária de 

Resíduos 

Recicláveis 

adicionais 

 

 

2 

anos 

Aumento da renda dos 

cooperados. 

Redução dos custos 

para transporte e 

destinação final de 

resíduos 

Fonte: Adaptado de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Poá (SP). 

 

É um destaque importante apresentado no Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Poá, em seu diagnóstico, as informações 

relevantes para a Educação Ambiental na cidade. A Lei 3.380/2009 que 

“Autoriza o Poder Executivo a Instituir o Programa Municipal de Educação 

Ambiental e dá outras providências”, é um ponto de destaque, e há também a 

Lei 2.783/2000 que “Dispõe sobre a Instituição da Coleta Seletiva de Lixo nos 

órgãos Públicos Municipais”. 

O objetivo do Programa de Educação Ambiental apresentado é o 

esclarecimento da importância da destinação correta dos resíduos sólidos, 

reduzindo sua produção, reutilizando materiais necessários e separando os 

resíduos recicláveis. Segue a PNRS, que prevê multas, além de cursos e 

oficinas para o reuso de determinados materiais que possam ser reutilizados 

com outras funções da original.  

8.8. Plano de Gestão de Resíduos do Município de Santa Isabel 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Santa Isabel também está 

fundamentado pela Lei nº 12.305/2010, E busca atender ao Contrato nº 

34/2015 estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Santa Isabel e a Empresa 

FRAL Consultoria Ltda. 
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Para a produção do diagnóstico do plano para a cidade de Santa Isabel, 

as informações referentes aos resíduos sólidos foram retiradas de fontes 

primária, como coleta de dados, questionários, entrevistas entre outros. Foram 

consultados também alguns dados socioeconômicos e ambientais do 

município, diante de fontes secundárias, como por exemplo o IBGE. A 

elaboração do diagnóstico foi efetuada por uma equipe multidisciplinar e 

multissetorial. 

A cidade de Santa Isabel apresentou uma acelerada urbanização, e isso 

foi prejudicial, principalmente pelo fato de que está localizada em Áreas de 

Proteção Ambiental (APA), o que contribuiu para o surgimento de diversos 

problemas, devido ao descarte inadequado dos resíduos gerados nas 

atividades urbanas.  

O plano se apresenta como instrumento cujo desafio é realizar uma 

gestão ambiental adequada dos resíduos sólidos, que se apresenta com 

poucas soluções e com problemas de ações imediatas, diante do período a 

qual foi redigido. A resolução dos problemas foi elaborada com cautela, para 

que respeitem as etapas previstas no Plano Municipal de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

A Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Agropecuário, junto a Associação Cata Papel, implantaram o Serviço de Coleta 

Seletiva de Recicláveis, em um sistema que recolhe os resíduos porta a porta 

dos moradores. Essa iniciativa permitiu que houvesse a separação do resíduo 

seco, reciclável, do úmido, orgânico, e a diminuição dos resíduos no aterro 

sanitário, além da maior reutilização a partir da reciclagem, evitando grandes 

impactos ambientais. 

A coleta seletiva dos resíduos recicláveis foi elaborada de forma a 

abranger a área urbana do município. A triagem ocorre em um galpão da 

Prefeitura, onde são separados os tipos de materiais e compactados. Há 

também a contratação de cooperativas via convênios, que estabelecem centros 

de triagem dos materiais recicláveis que são coletados.  
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A coleta dos recicláveis que ocorre porta a porta, consegue somente 

cobrir 18.96% da população do município de Santa Isabel, segundo dados 

disponibilizados no período a qual foi redigido o plano. Apesar de cobrir uma 

baixa quantidade de moradores, a saída de recicláveis foi considerável, como 

pode se observar no Quadro 13, referente ao mês de agosto de 2015: 

 

Quadro 13: Quantidade de materiais recolhidos em Santa Isabel (SP). 
 

MATERIAL PESO (Kg) % 

METAIS 237 1,83 

PLÁSTICO 2638,12 20,46 

PAPELÃO 1900 14,75 

PAPEL BRANCO 2000 15,51 

MADEIRA 100 0,77 

ALUMÍNIO 166 1,29 

VIDRO 330 2,57 

FERRO 5500 42,67 

FIO COM CASCA 20 0,15 

TOTAL 12891,12kg 100% 

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Santa Isabel (SP). 

A cidade de Santa Isabel apresenta algumas iniciativas para com a 

Educação Ambiental, de forma conscientizadora, buscando uma maior 

sustentabilidade ambiental, e são as seguintes iniciativas apresentadas: 

● Existem Ecopontos para entrega de pilhas e baterias e materiais 

escolares como borracha, lapiseira, canetas etc; 

● A Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário criou e 

divulgou um calendário de Eventos Ambientais e Educação Ambiental; 

● Coleta seletiva foi intensificada nos prédios públicos, iniciativa 

importante para a conscientização dos grupos de trabalho; 
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● Os RCC limpo que é descartado irregularmente é recolhido pela 

Secretaria de Serviços Municipais e utilizado na manutenção das 

estradas rurais do município; 

● O município conta com um canal de ouvidoria pública para reclamações 

e sugestões, porém não há uma pesquisa de qualidade ou satisfação 

dos serviços de limpeza urbana ou índices de desempenhos ou metas; 

● A Prefeitura por meio da Secretaria do Meio Ambiente estabeleceu um 

convênio com catadores do município e a Associação Cata Papel para a 

realização da coleta seletiva no município. 

Diante dessas diretrizes do plano, foram propostas estratégias para a 

solução dos problemas que a cidade apresenta no quesito resíduo sólido, que 

preveem as seguintes ações: 

● Ampliar ou constituir as equipes técnicas para a gestão dos processos; 

● Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de 

resíduos, exigindo especialmente os Planos de Gerenciamento quando 

cabíveis, além de estabelecer cadastro atrelado ao sistema municipal de 

informações; 

● Estudar a presença de catadores organizados com domicílio no 

município e envolvidos no processo de coleta de resíduos e promover 

sua inclusão; 

● Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização, agregando 

tecnologia da informação (construção de banco de dados informatizado, 

rastreamento eletrônico de veículos); 

● Valorizar a Educação Ambiental e comunicação como ações prioritárias. 

Foram elaboradas as metas a partir de 2018, sendo consideradas metas 

imediatas: até 2024 de curto prazo; 2030 as de médio prazo; e 2035 as de 

longo prazo. As ações tinham, também, objetivo de contribuir com a solução 

dos problemas da cidade e a proteção ambiental, como possível ver a seguir; 
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● Nomear equipe para fiscalização da Coleta Convencional; 

● Promover capacitação técnica dos profissionais; 

● Verificar a eficiência do serviço prestado através de indicadores; 

● Criar sistema de ouvidoria da Prefeitura, para receber informações e 

denúncias sobre a eficiência da coleta; 

● Promover parcerias com escolas municipais para realização de 

pesquisas de satisfação; 

● Aumento da disponibilidade de lixeiras – coletores públicos; 

● Capacitação dos profissionais da área da coleta convencional, 

promovendo a valorização do trabalho; 

●  Instalação de placas na área rural, indicando frequência da coleta e dia 

da coleta pública; 

● Realização de campanhas nos bares/lanchonetes/restaurantes para 

acondicionarem os vidros em sacos especiais de modo a evitar 

acidentes com a equipe de coleta; 

● Implantar a coleta conteinerizada, inicialmente em condomínios e 

similares; 

● Criar campanha de conscientização para participação da população na 

entrega dos materiais nos ecopontos; 

● Campanha de educação e conscientização para  utilização de 

Ecopontos pela população; 

● Mapear locais viciados com descarte irregular; 

Há, dentro dessas metas também, iniciativas para a Educação 

Ambiental, que visam uma sociedade mais sustentável, com ações dentro e 

fora das escolas, pois a Educação Ambiental deve se dar por meio de gestão 

pública, com programas e orientações para sua população.   
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A Educação Ambiental prevista no Plano busca encontrar uma 

tecnologia de comunicação que permita o cumprimento das metas 

propostas, com formulação de ações e o envolvimento de empresas 

para coleta de dados e algumas informações. Isso tudo com o 

objetivo de obter-se o desenvolvimento máximo das diretrizes da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

8.9. Plano de Gestão de Resíduos do Município de Guarulhos 

 

O segundo maior município do Estado de São Paulo, atrás somente da 

capital, Guarulhos buscou fazer seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos igualmente a partir do seu Plano Diretor de Resíduos Sólidos (PDRS) 

baseado na Lei nº 12.305/2010 (Plano Nacional de Resíduos Sólidos).   

O processo elaborado para definir o plano de resíduos sólidos da cidade 

cumpre a diretriz do  Art 61 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, 

Econômico e Social a partir da lei municipal nº6.055/2004. Assim, foram 

elaborados  os objetivos do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

de Guarulhos, que são:  

● Definir estratégia para a universalização da prestação dos serviços;  

● Definir as ações preventivas e corretivas das atividades a serem 

praticadas incluindo a fiscalização sobre o seu cumprimento;  

● Estabelecer mecanismos para a potencialização das conquistas 

alcançadas;  

● Propor melhor estruturação para a equipe do Departamento de Limpeza 

Urbana (DELURB) da Secretaria de Serviços Públicos –SSP;  

● Definir estratégias para a gestão dos resíduos de responsabilidade 

privada;  

● Propor o compartilhamento de responsabilidades e os processos de 

logística reversa previstos na PNRS;  

● Incorporar novas alternativas tecnológicas de destinação de resíduos ;  
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● Potencializar parcerias com agentes sociais e econômicos envolvidos no 

ciclo de vida dos materiais;  

● Priorizar a inclusão social e econômica dos catadores de materiais 

recicláveis;  

● Modernizar a gestão dos resíduos pela formação e capacitação 

profissionais;  

● Definir a política e estratégias para a Educação Ambiental;  

● Estudar a possibilidade de gestão associada dos resíduos no Consórcio 

dos municípios do Alto Tietê, o CONDEMAT;  

● Ampliar a participação e controle social para a gestão dos resíduos, a 

revisão do PGIRS e fortalecimento do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente- COMDEMA 

Foi estudada, também, a vida útil do aterro sanitário da cidade, que 

quando redigido o plano, apresentava uma capacidade para atuar, no máximo, 

até ano de 2018, devido ao fato de uma grande geração per capita de resíduos 

e um aumento populacional.  Por esse motivo, o Plano propõe um esforço para 

diminuição da geração de resíduos, a partir da Educação Ambiental, 

elaboradas por programas e ações de recuperação, o que permitiu um 

aumento da vida útil do aterro. 

Os prognósticos para os serviços de manejo dos resíduos foram 

baseados nos dados pesquisados pelo diagnóstico elaborado, uma das 

estratégias para solucionar as questões dos resíduos públicos ou privados, a 

partir da reflexão da legislação federal do saneamento e de gestão de resíduos. 

Foi proposta a implementação da logística reversa presente no PNRS, a partir 

do compartilhamento da responsabilidade, e as novas alternativas para a 

destinação dos resíduos com a presença de agentes que estejam envolvidos, 

adquirindo tecnologias para processamento.  
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Também está sugerido no Plano a potencialização de parcerias com 

agentes sociais e econômicos que estejam envolvidos no ciclo dos resíduos, 

visando desde a geração até a sua coleta a qual chega a disposição final, 

destacando-se a inclusão de catadores de materiais recicláveis.  

Até o período da escrita do Plano, o município de Guarulhos 

apresentava 643 empresas que fazem parte do sistema de coleta seletiva ou 

do sistema de reciclagem (Quadro 14): 

 

Quadro 14: Quantidade de empresas e licenças de coleta e reciclagem em Guarulhos (SP). 
 

Quantidade Licenças Expedidas Atividade econômica 

104 48 Coleta de Resíduos não perigosos 

37 23 Remoção de Entulhos (após término da obra) 

 

8 

 

3 

Serviços de trituração, limpeza e classificação de 

vidros 

 

 

22 

 

 

11 

Serviços de trituração, triagem e processamento de 

resíduos de alimentos, bebidas, fumo e outros 

Resíduos destinados a obtenção de matérias 

primas Secundárias. 

1 1 Serviços de Gestão de Resíduos 

110 47 Comércio atacadista de resíduos de papel 

144 49 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não 

metálicas, exceto de papel E papelão. 

217 90 Comércio atacadista de resíduos e sucatas 

metálicas 

643 272 Totais 

 Fonte: Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Guarulhos. 

A cidade de Guarulhos recebeu em 2013 a 4º Conferência Municipal de 

Meio Ambiente, evento no qual foram aprovadas algumas propostas 

conectadas ao Plano de Resíduos Sólidos. Uma das propostas que foram 

priorizadas é a exigência em legislação para que as mídias, em seu horário 

https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2019-04/PGIRS.pdf
https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2019-04/PGIRS.pdf
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nobre, e outros meios de comunicação, guardem um espaço para a Educação 

Ambiental, e, assim, divulgar a prática do consumo sustentável e do descarte 

adequado, sem prejudicar o meio ambiente. 

8.10. Plano de Gestão de Resíduos do Município de Ferraz de 

Vasconcelos 

 

O Plano de Gestão Resíduos Sólidos de Ferraz de Vasconcelos se 

baseia na Lei nº 12.305 de 2010, visando assim o gerenciamento de resíduos 

sólidos sua gestão integrada e a responsabilidade dos geradores. Segue, 

também, os objetivos da Política Municipal de Resíduos Sólidos, que aponta a 

necessidade de proteção à saúde e a qualidade do ambiental, além da 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos para um descarte 

adequado. Busca também estimular a população a adotar alguns padrões 

sustentáveis de produção e consumo. Incentiva, também, a indústria de 

reciclagem para o fomento de matéria-prima e insumo de materiais que 

venham a ser reciclados e, a partir disso, uma inclusão social dos catadores na 

coleta seletiva, sendo muito importante para o processo de reciclagem dos 

resíduos. Há também o objetivo de erradicar o trabalho infantil com resíduos 

sólidos, para que promova uma integração social. 

O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Ferraz de Vasconcelos 

também apresentou seu objetivo de incentivo a pesquisa, e desenvolvimento 

de novas tecnologias para o descarte adequado e sua reciclagem, dessa forma 

permitindo que se previna que o descarte não polua o meio ambiente local. Por 

fim, o Plano propõe a promoção de programas específicos para incentivar 

sistemas ambientalmente adequados de tratamento e o descarte final dos 

resíduos. 

      Em seu parágrafo único, o Plano discute a responsabilidade 

compartilhada, visando o ciclo de vida dos produtos, com os seguintes 

objetivos: 
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● Compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os 

processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão 

ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis; 

● Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a 

sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas; 

● Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a 

poluição e os danos ambientais 

● Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio 

ambiente e de maior sustentabilidade; 

● Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de 

produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis; 

● Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e 

sustentabilidade 

● Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental 

Dentro do Art.32., na seção VI, discute sobre a Educação Ambiental, 

articulando-a com a Política Nacional de Educação Ambiental pela Lei nº 9.795 

de 1999 e com a Política Estadual de Educação Ambiental nº 12.780 de 2007. 

Esse artigo prevê o fomento de projetos para a população, programas e ações 

que contribua com o município, a partir do setor empresarial e algumas 

entidades que não sejam do setor público e sem fins lucrativos.  

8.11. Plano de Gestão de Resíduos do Município de São Paulo 

 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Paulo será 

menos detalhado nesse trabalho, já que a região do Alto Tietê ocupa uma parte 

da cidade. E como todos os outros planos apresentados aqui, ele segue a linha 

do Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2010.  
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Pegando o enfoque da área estudada, o Alto Tietê, os resíduos 

presentes veem normalmente da estrutura de drenagem, sob competência 

dseo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT). O governo do 

Estado de São Paulo se responsabiliza da limpeza de resíduos a partir de 

concessionárias, para que se evite enchentes na capital paulista. 

Uma das concessionárias responsáveis é a Emae, que faz a limpeza das 

calhas do rio Tietê e Pinheiros, além da limpeza de resíduos presentes em 

bueiros, bocas de lobo e de redes pluviais de água na região.  

O plano da cidade de São Paulo também se apoia na Política Nacional 

de Educação Ambiental, visando a utilização da comunicação com a sociedade 

para o manejo adequado dos resíduos sólidos, com o objetivo de produzir e 

disponibilizar informações para a sociedade, de forma democrática.  

9. PESQUISA E APRESENTAÇÃO DE DADOS 

CONSOLIDADOS 

 

A partir dos dados até aqui levantados, é possível observar com clareza 

a importância de uma conscientização ambiental e como o consumismo e a 

degradação do meio ambiente podem prejudicar a toda população, não 

somente a área estudada nesse trabalho, o Alto Tietê, mas todas as regiões do 

Brasil. 

Como já dito nesse trabalho, existe uma grande relação entre o meio 

ambiente e a presença de algumas doenças que afetam os seres humanos. 

Isso se deve a diversos fatores relacionados a degradação ambiental ou 

mesmo sua utilização para descarte ou mesmo descarte inadequado. 

        Um dos grandes exemplos correspondentes a esses fatores, é a 

dengue, que afeta diversas pessoas no país e podendo ser fatal em 

determinados casos. No site Tribuna, pertencente ao UOL, foi noticiado em 

março de 2020 que o resíduo descartado inadequadamente era o principal 

criadouro do mosquito transmissor da dengue no Paraná. Os dados 
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apresentados demonstraram que o maior número de larva está relacionado aos 

resíduos. Foi divulgado também que 44,5% dos criadouros eram plásticos, 

garrafas, latas ou entulhos de construção entre outros. Dentro da matéria o 

geógrafo Fernando Mendonça, da Universidade Federal do Paraná, comenta 

sobre o descarte: 

 
As instituições públicas tanto do estado como do país estão 
passando por momentos de questionamento, e a pobreza tem 
aumentado o descarte indevido de lixo. Nossas instituições que 
deveriam cuidar de todo saneamento ambiental estão carentes 
de funcionários, tanto que até estão previstos concursos para o 
IAP [Instituto Ambiental do Paraná] e para a Sema [Secretaria 
do Meio Ambiente]. São instituições importantes para o 
ambiente. Não só para diminuir a incidência da dengue, mas 
também as doenças correlatas que dependem do clima. 

 

Outro exemplo que demonstra os problemas que os resíduos podem 

causar, e ainda sobre a dengue, foi a pesquisa realizada na cidade do Recife. 

No artigo “Casos de dengue coleta de lixo urbano: um estudo na Cidade do 

Recife, Brasil” foram estudados os dados da pesagem categorizada de resíduo 

junto a casos de dengue na região a partir da Regressão Linear Multivariada 

selecionando variáveis. O resultado apresentado foi de que a coleta e a 

redução dos resíduos domésticos podem contribuir drasticamente na redução 

do Aedes aegypti. Segundo o artigo, já foi evidenciado por pesquisas que há 

um grande volume de criadouros provenientes dos resíduos domésticos 

produzidos, o que demonstra a necessidade de uma ação do Poder Público 

para a importância do destino final dos resíduos sólidos e um processo de 

conscientização da população para um descarte adequado.  

A gestão dos resíduos sólidos é extremamente importante, pois seu 

descarte final pode causar graves problemas sociais e ambientais. Em uma 

região urbanizada como a estudada nesse trabalho, o Alto Tietê, podem 

ocorrer grande poluição ambiental, degradação de solos, poluição de corpos de 

água e mananciais, e uma grande proliferação de agentes causadores de 

doenças como moscas, baratas e ratos entre outros vetores. Isso pode causar 
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leptospirose e dengue, como já citado nesse trabalho. Além disso, há os 

problemas sociais, como o trabalho de catadores em busca de materiais 

recicláveis que são encontrados em condições insalubres.  

10. MODELAGEM TRIDIMENSIONAL COMO AGENTE DE 

ENSINO 

 

O uso de uma modelagem tridimensional contribui para que se crie dois 

processos importantes no ensino, sendo a questão da montagem, os materiais 

adequados e de que forma montar para que crie a forma desejada e o outro é o 

entendimento de uma certa problematização a partir daquilo que se deve ser 

ensinado.  

   Desenvolver uma modelagem tridimensional requer aprimorar a 

capacidade de perceber e compreender as formas, o que faz parte de uma 

educação sensorial. É benéfico para o progresso da capacidade de visualizar e 

assim influenciar de forma positiva o método criativo do indivíduo. Dessa forma 

a modelagem tridimensional é importante dentro do ensino não somente para a 

discussão de determinados temas, mas ela também trabalha com a parte 

criativa.  

Dentro da Educação Ambiental também é possível a utilização de uma 

modelagem tridimensional para o ensino, ou mesmo sendo algo necessário 

para o entendimento. Isso por que é possível mostrar, dentro de uma sala de 

aula, o quanto pequenos atos podem causar ao meio ambiente e afetar a 

população de um determinado lugar ou de vários. A modelagem, com isso, 

aproxima os alunos da pesquisa, algo pouco trabalhado dentro da Educação 

Ambiental. 

À partir de uma pesquisa utilizando a modelagem os alunos podem criar 

dados para analisar determinada situação. Como já dito, o processo se inicia 

observando, de forma criativa, o modo de sua montagem e materiais, para 

assim elaborar estratégias para que se possa buscar os dados necessários 
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para essa pesquisa. Isso torna o que é abstrato em algo próximo à realidade, 

fazendo com que os alunos percebam melhor os fatos.  

Um exemplo de uso de modelagem, pensando somente em Educação 

Ambiental, seria reproduzir algo presente na natureza e de alguma forma 

degradá-lo ou poluí-lo, como um pequeno rio sendo poluído com resíduos 

sólidos descartados inadequadamente, ou mesmo um determinado ambiente. 

Isso vai demonstrar fatos que muitas vezes não são vistos pelos alunos dentro 

de sala de aula. 

  O uso da modelagem tridimensional é uma tema pouco discutido a 

efetuado no ensino. A sua exploração ainda é incipiente nas escolas, e o que 

não gera o hábito da investigação cientifica, algo importante no ensino, não 

somente ambiental, mas também em outras áreas da ciência. Uma pesquisa 

realizada por alunos de Pós-Graduação em Educação, na Universidade 

Federal de Alfenas, intitulada “Modelagem Tridimensional: Reflexões de futuros 

professores de química para o ensino e aprendizagem da interação enzima-

substrato”, discute exatamente o papel da modelagem no ensino.  

Segundo os resultados publicados, houve uma aprendizagem 

significativa sobre o tema e o procedimento contribuiu para a formação 

docente. O texto ainda apresenta a importância de promover a discussão e 

relacionar a processos científicos. Um esquema foi apresentado na pesquisa 

explicando a relação da modelagem cientifica e a tridimensional, como visto 

abaixo (Figura 16): 
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Figura 16 - Modelo para o processo de construção dos modelos na Ciência. 

Fonte: adaptado pelo autores de Justi (2006, p. 177). 
 

A modelagem tridimensional permite criar essas discussão cientifica e 

buscar no aluno sua criatividade e seu pensamento crítico. Um método pouco 

utilizado dentro das salas de aula mas que é benéfico para visualizar fatos que 

em muitas vezes os alunos não conseguem. A pesquisa citada a cima buscou 

a utilização maio da tecnologia 3D, porém pode se buscar resíduos para 

determinadas montagens, permitindo fazer uma reciclagem para fins 

educativos. Algo positivo para que não ocorra o descarte inadequado e agindo 

de forma sustentável.  

11. SUSTENTABILIDADE DENTRO DA UNIVERSIDADE 
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A Educação Ambiental contribui como recurso para o desenvolvimento 

de atitudes em prol da sustentabilidade, e isso, na universidade, é 

extremamente importante. No ensino básico ela é importante para uma 

conscientização dos alunos, porém na universidade é possível mudar hábitos e 

criar novos, mais sustentáveis. 

A Educação Ambiental pode ser inserida de forma que seja uma ação 

sustentável e que conscientize a partir da própria formação de estudantes, 

inserindo-se unidades curriculares que discutam sobre o tema, além, é claro, 

de um preparo por parte dos docentes para discussão do assunto.  

As pesquisas que promovem um avanço tecnológico para a obtenção de 

opções sustentáveis para o descarte de resíduos também surgem nas 

universidades, onde se realizam a maioria das pesquisas no país. A pesquisa 

sobre tecnologias para separação de resíduos, trituração entre outros meios 

sustentáveis são importantes para que se diminua o descarte inadequado e 

uma degradação, além de, em alguns casos, contribuir para o reuso. 

Um outro componente importante para que se tenha uma universidade 

sustentável, e talvez o principal, sejam os seus administradores, que devem 

valorizar a sustentabilidade dentro da instituição, utilizando a gestão para que 

se crie hábitos sustentáveis nos alunos. Como exemplo de ação administrativa 

possível, é a instalação de lixeiras para a separação dos resíduas, onde se 

descarta cada tipo de resíduo em um local diferente. Outro bom exemplo é 

criação de composteiras que transformam resíduos orgânicos em adubo. A 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no campus Diadema, realiza a 

compostagem com os resíduos produzidos dentro da universidade, 

principalmente do refeitório dos alunos. No caso dos resíduos recicláveis, eles 

são direcionados a uma cooperativa na cidade.  

Outra ação importante, que deve ser a prioritária na universidade, não 

somente quanto à sustentabilidade, mas em qualquer discussão, é o diálogo 

com a sociedade.  
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As universidades, principalmente as públicas, devem ser mais presentes 

dentro da sociedade, pois isso permitiria um maior entendimento das diversas 

dimensões da sustentabilidade.  

Esse diálogo pode surgir a partir de palestras, eventos que discutam 

sobre sustentabilidade e mesmo mutirões para que se apanhe resíduos para 

reciclagem ou composteira.  

Esses tipos de atividades, são importantes para a sociedade como um 

todo, pois além da população poder ser conscientizada, os alunos podem 

iniciar hábitos que em alguns momentos não são praticados por eles ou 

familiares. 

Concluindo, a universidade tem um papel enorme para que se obtenha 

uma sociedade sustentável, tanto para seus alunos, que repassam alguns 

hábitos a seus ciclos familiares e de amigos, como para a população, que pode 

participar de eventos.  

A Educação Ambiental parte dessa premissa conscientizadora, não 

somente dentro da escola, onde é a raiz social, mas também dentro de 

comunidades e, claro, universidades públicas e privadas. 

12. EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO IMPULSIONADORA 

DO CONSUMO CONSCIENTE 

 

O processo de urbanização contribuiu com a degradação do meio 

ambiente e o que vem aumento diante do aumento populacional e o 

consumismo presente dentro da sociedade. A Educação Ambiental contribui 

para modificar esse estilo social, modificando as ideias consumista e de 

produção, tendo como função modificar as pessoas da melhor maneira e, com 

isso, permitindo com que elas possam modificar um sistema que degrada o 

meio ambiente.  

A questão social do consumo atual faz com que seja necessário haver 

algumas precauções diante do tema ambiental. O mundo hoje vem tem um 
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grande avanço tecnológico, e vem disponibilizando grande oferta de produtos 

de diversos tipos e utilidades, o que vem afetando ainda mais o consumismo 

da população e o meio ambiente.  

Há, porém, maneiras de se consumir de forma menos exacerbada, 

agindo de modo consciente, discernindo a real necessidade e não a busca por 

posse ou status social. A educação tem esse poder de despertar o 

discernimento, a consciência dos direitos e as responsabilidades com o meio 

ambiente e com os outros que o habitam, estabelecendo, assim, a relação do 

indivíduo crítico com a adoção de um consumo consciente. A Educação 

Ambiental ajuda a esclarecer que o crescimento incondicional do consumismo 

faz com que haja efeitos destrutivos sendo que o movimento econômico 

consumista contribui para que as pessoas se distanciem da sustentabilidade. 

Com já foi apresentado neste estudo, a sociedade começou a se 

preocupar com o meio ambiente em meados da década de 1970, onde houve a 

primeira grande conferência mundial para discussão ambiental. Elaborada pela 

ONU, em 1972, a chamada Conferência das Nações Unidas Sobre o Ambiente 

Humano em Estocolmo, na Suécia. Lá, observou-se que a população estava 

desperdiçando recursos demasiadamente e que o consumismo descontrolado 

não seria algo viável para o futuro. Dessa forma a Educação Ambiental foi 

proposta para auxiliar a construção de uma conscientização ambiental. 

A Lei nº 9.795, de abril de 1999, em seu Art.1º define a Educação 

Ambiental da seguinte forma: 

Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade (BRASIL, 1999). 
 
 

É possível observar em sua definição, que a Educação Ambiental não 

somente aborda pontos individuais, mas também coletivos. Não obstante, a 

Educação Ambiental deve ser buscada para que se tenha um pensamento 
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racional relacionada ao seu tema, e entender as interações que ocorrem entre 

os meios e a sociedade e as produções culturais a qual adquiram. Dessa 

forma, a EA busca um caráter transdisciplinar, no qual não se visa somente o 

meio ambiente, mas ideais críticos e o entendimento de questões culturais.   

A Educação Ambiental serve como um guia de um cidadão responsável 

que visa buscar de forma coletiva os problemas enraizados do meio ambiente. 

E isso é condizente ao que dizia o patrono da educação brasileira, Paulo Freire 

(1979, p.84), que definia a educação da seguinte maneira: “Educação não 

transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o 

mundo”. 

A Educação Ambiental por si só não mudará a situação do meio 

ambiente somente com projetos elaborados por uma minoria ou pouco 

investimento governamental no ensino ambiental, mas sim a partir de Freire 

nos diz, que é a conscientização da população que contribuirá para que se 

degrade menos o meio ambiente.  

Uma pesquisa elaborada por estudantes da UFG (Universidade Federal 

de Goiás) intitulada de: ``Educação Ambiental com ênfase no consumo 

consciente e o descarte de resíduos- uma experiência educacional formal´´, 

busca mostrar a importância de atos para a preservação ambiental. Com o 

descarte adequado e um consumo consciente. Tudo foi elaborado em uma 

escola municipal de Goiânia, e a partir de cartazes, murais, filmes e palestras 

para observar uma mudança de pensamento e atitude dos alunos perante ao 

meio ambiente. A ideia foi partir para uma sensibilização dos alunos, já que 

segundo os pesquisadores sobre as crianças; ``fica mais fácil molda-las com 

conceitos ecologicamente corretos´´. O trabalho seguiu uma educação 

ambiental de corrente conservacionista, segundo Sauvé, onde se coloca em 

prática uma educação de conservação. Seguindo os 3Rs (Redução, 

Reutilização e Reciclagem). 
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13. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Para que se permita um entendimento claro da importância do descarte 

adequado dos resíduos sólidos e a importância dos Planos Municipais, devem 

se destacar claramente os problemas.  

E para que isso ocorra, o ideal é que os alunos comprovem, por si só, 

que em uma região como a estudada neste trabalho, o Alto Tietê, não é fácil se 

observar todos os problemas que podem ser causados com o descarte 

inadequado.  

Para isso, se deve utilizar a modelagem tridimensional, pois ela serve 

para a representação de um rio, que poderia ser o rio Tietê ou qualquer outro, 

tentando aproximar ao máximo de sua realidade.  

O material a ser utilizado pode ser resíduos que são descartados, como 

por exemplo: garrafas pets, sacos plásticos entre outros materiais.  

Para se efetuar uma pesquisa com tal modelagem tridimensional se 

deve preparar uma escala, para se ter dimensões proporcionais à realidade e é 

preciso, também, pensar nos resíduos que seriam descartados na modelagem 

tridimensional do rio, e de que forma demonstrar o prejuízo de um descarte 

equivocado.  

Desta forma, se sugere aqui uma modelagem tridimensional de um rio, 

para a demonstração do nível de poluição que se pode causar com o descarte 

inadequado. Isso ajuda a entender o que acontece em muitos trechos do rio da 

área estudada, o rio Tietê.  

É evidente que se trata apenas de uma simulação, o mais próximo 

possível da realidade, mas os dados obtidos nem sempre são necessariamente 

iguais à realidade. No entanto, servem para contribuir com o entendimento dos 

alunos sobre o que pode acontecer com o pouco descarte inadequado de 

determinados resíduos sólidos.  
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Para a montagem da modelagem tridimensional do rio, podem ser 

utilizadas garrafas de água, um saco grande de lixo preto e fita para fixar. Com 

exceção da fita, os outros materiais seriam descartados.  

O poluente utilizado pode ser o sal, pois ele tem uma rápida diluição na 

água e a sua separação é simples, o sal também ajudará a se ter uma 

dimensão da distância que um resíduo pode alcançar ao poluir um rio.  

Outro fator que justifica a escolha do sal como poluente, nesse caso, é o 

fato do tamanho pequeno da modelagem, pois os resíduos mais presentes em 

rio são pneus, garrafas plásticas e de vidro entre outros produtos que são 

inviáveis nessa escala em sala de aula.  

Alguns dados importantes que devem ser disponibilizados antes da 

realização da aula com a modelagem, que pode ser feita na residência de cada 

um, é a solubilidade do sal em água, o local adequado para se colocar 

tentando aproximar ao máximo da realidade e também tentar imitar o curso 

d´agua do rio. O sal, que nesse caso servirá como poluente, forma corpo de 

fundo em uma solubilidade de proporção de 50g de sal para 100g de água. 

Isso faz com que ele seja bem solúvel em água e por isso sua dispersão se 

torne mais rápida. Como o comprimento de água é grande, então obtém-se um 

certo equilibro nessa dispersão. O local onde deve ser lançado, deve ventar e 

ser uma área que não seja muito afetado pela chuva para se aproximar um 

pouco da realidade. O curso d´agua do rio que só poder ser simulado a partir 

do uso de uma bomba de água, mas também pode se aproximar do real 

utilizando tampinhas grandes para flutuar e assim movimentar a água em um 

sentido (Figuras 17, 18 e 19).  
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Figura 17 - Abastecimento de água na Modelagem Tridimensional 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 

 

 
 

Figura 18 - Modelagem Tridimensional abastecida de água 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 
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Figura 19 - Parte externa da Modelagem Tridimensional 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 

  

Para iniciação do processo de investigação e demonstração é 

necessário montar uma escala, uma vez que a ideia é ilustrar a realidade para 

os estudantes em uma proporção bem demonstrada para ficar mais claro. 

Sugere-se uma escala de 1:1000.  

O processo realizado para obtenção de dados da proposta da 

modelagem tridimensional de um rio dura aproximadamente um mês, e deve 

ser relatado cada detalhe, de modo a simular uma pesquisa cientifica. 

No primeiro dia de montagem, a partir da escala estabelecida acima, o 

rio apresenta 1,04 km e 11 metros de largura. Inicialmente são colocados o 

equivalente a 1 tonelada de resíduos no rio, no caso o sal, lançado em uma 

ponta do rio, que sempre será o local de despejo de resíduos nesta simulação 

(Figura 20 e 21).  
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Figura 20 - Inicio de poluição da Modelagem Tridimensional do rio 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 

 

 
 

Figura 21 - Resíduo descartado na Modelagem Tridimensional do rio 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 

 

Devido à alta solubilidade do sal em água, no dia seguinte já não é 

visível a sua presença no local do despejo. Após um dia, novamente é lançado 
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o equivalente a 1 tonelada no rio, e junto são colocadas 3 gotas de corante 

amarelo (Figura 22 e 23). 

 
 

Figura 22 - Tampas na Modelagem Tridimensional no rio para simular o fluxo de água 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 

 
 

 
 

Figura 23 - Resíduos despejado na Modelagem Tridimensional do rio 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 
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  No quarto dia de experimento, a ponta posterior ao local do despejo já 

deve apresentar o corante amarelo, lembrando que o fluxo de um rio real é 

muito maior na distância estudada. No quinto dia já fica visível o caminho 

percorrido pela água a partir do corante despejado (Figura 23).  

 
 

Figura 24 - Mancha de poluição na Modelagem Tridimensional do rio 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 

 

No sexto dia da simulação ilustrada nas Figuras 17 a 24, ocorreu uma 

chuva sobre a modelagem do rio, deixando a água turva. No sétimo dia foram 

retirados o equivalente a 120 litros de água da ponta posterior ao despejado 

dos resíduos e, com processo de separação, foi encontrado 5kg de sal. Ficou 

assim demonstrado o processo de poluição por toda a extensão do rio.  

No décimo primeiro dia foram retirados 500 litros de água do rio, sempre 

na ponta posterior ao despejo, e foram encontrados aproximadamente 63 kg de 

resíduos, assim como 39kg nos dois dias sequenciais. A partir do gráfico 

abaixo é possível observar o nível de resíduos na outra extremidade do rio: 
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Gráfico 5: Quantidade de sal na modelagem ao longo dos dias. 

Fonte: resultados da simulação realizada pelo autor. 

 

É possível observar pelo gráfico que a poluição do rio se iniciou 

aproximadamente logo após o 7º dia e cresceu até no 11º dia. Importante 

ressaltar que foram despejados resíduos em dois momentos de forma não 

contínua. A a quantidade em de massa de resíduos demonstrada, se refere a 

escala 1:1000. Outra questão a se destacar, é que houve a troca gradual de 

água, simulando um tratamento, uma vez que não houve mais despejo. Com 

isso observa-se que após o auto índice de poluição do 11º, ela diminui 

consideravelmente a partir do 17º. 

Obviamente os dados contribuem de forma simplória sobre o que ocorre 

com resíduos que são despejados em rio de forma inadequada, já que não há 

uma grande precisão em outras variáveis. No entanto, a modelagem permite 

que fique visível a degradação de um rio ou mesmo qualquer outro local com o 

descarte inadequado de resíduos. Apesar de simples e não totalmente fiel à 

realidade, o experimento mostra os caminhos que a poluição pode atingir.  
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O rio Tietê, em estudos realizados pela Fundação SOS Mata Atlântica, 

em 2020 teve um aumento em aproximadamente 20% de sua mancha de 

poluição, com 194 quilômetros com má qualidade da água. É comum observar 

resíduos no rio em cidades do interior, como foi apresentado neste trabalho.  

A modelagem tridimensional do rio aqui sugerida permite com que os 

alunos possam visualizar um pouco desse contexto e assim contribuir para 

uma conscientização sobre maus hábitos da sociedade.  

14. CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados apresentados neste trabalho, pode se concluir que os 

planos municipais de resíduos sólidos das cidades analisadas, do Alto Tietê, 

seguiram a Lei Nº 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Todas seguiram um certo padrão para sua realização e a proximidade com o 

local e dos problemas apresentados contribuem para isso. Algumas metas 

ainda não foram alcançadas e fugiram de alguns prazos estipulados. A 

reciclagem, apesar de muito objetificada pelos planos, não atingiu seus 

objetivos. 

Os Planos de Resíduos Sólidos dos municípios do Alto Tietê não 

apresentaram uma devida atenção para a Educação Ambiental, pois resumiu-

se muito em apresentar foco individual nos munícipes, com uma 

conscientização a partir de palestras e informes. O Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT) contribui para 

com a Educação Ambiental na região visando aquilo que os municípios 

esperam: a conscientização de sua população. O projetos educativos foram 

poucos citados e referenciados dentro dos planos, que buscaram focar no 

processo de reciclagem.  

Para concluir este trabalho, observou-se muitos dados que foram 

analisados e notícias sobre a realidade da região e também da ação no mundo 
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com o tema. A questão do descarte dos resíduos sólidos é uma questão 

mundial, mas, dentro da área de pesquisa, ainda foi possível observar-se 

muitos problemas, principalmente com a constatação de uma falta de 

conscientização e de ensino a população.  

Diante dos dados colocados neste trabalho, nas notícias e nos projetos 

que foram aqui apresentados, e mesmo nas formas educativas de se discutir o 

problema ambiental na região, pode-se afirmar que a população é pouco 

informada ambientalmente. Essa situação deve ser repensada pelos cidadãos, 

grupos sociais e também pelos governantes, para se alcançar um vasto 

número de pessoas, para que entendam o problema e consigam diminuir a 

degradação ambiental, com um menor consumismo, maior quantidade de 

materiais reciclados e um descarte adequado para que se resolvam as 

questões, concretizando, assim, os pressupostos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

A Modelagem Tridimensional também contribuiu para entender o que 

ocorre dentro de um meio a qual sofre com o despejamento de resíduos 

inadequadamente. Agindo como um agente importante dentro da educação 

ambiental, pode-se simular o que realmente ocorre e trabalhar com várias 

partes da educação. E dessa forma enxergando o que ocorre e como devem 

agir a população para com esses descartes inadequados.  

Por fim, a partir dos dados coletados é possível observar a necessidade 

de se educar ambientalmente. O que apresenta o caráter desta pesquisa, 

enxergar que é necessário ter contato com a educação ambiental, que a gestão 

pública deve contribuir para que a população tenha uma conscientização e 

degrade menos o meio ambiente. Utilizar meios educativos como agente de 

ensino, como aulas mais interativas, palestras e também podendo se utilizar de 

Modelagens Tridimensionais.  
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