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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o desenvolvimento da

política pública recente, com foco na gestão dos resíduos sólidos conforme

observado no município de Osasco, baseado na teoria de Economia Circular que

tem como objetivo romper com o padrão linear de produção, a fim de possibilitar o

crescimento econômico baseado na reutilização, reciclagem e recuperação

energética.

Este trabalho inicia-se com uma revisão bibliográfica da teoria, com

objetivo de contextualizar o leitor no tema. Em seguida falaremos propriamente de

Osasco e a Legislação, tanto Federal, quanto a que é promulgada e alinha os

objetivos do município e como está sendo feita a gestão dos resíduos no

município. E finalmente falamos dos resultados da gestão a partir da economia

circular, discutindo se após a legislação recente, o município conseguiu avançar

para o desenvolvimento econômico sustentável que tem como base a economia

circular e dos resíduos sólidos.

Palavras chaves: Economia Circular, Gestão de Resíduos Sólidos e Osasco.
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ABSTRACT

The present work aims to analyze the development of recent public policy,

focusing on the management of solid waste as observed in the municipality of

Osasco, based on the theory of Circular Economy, which aims to break with the

linear pattern of production, in order to enable economic growth based on reuse,

recycling and energy recovery.

This work begins with a bibliographic review of the theory, with the aim of

contextualizing the reader in the theme. Then we will talk about Osasco itself and

the Legislation, both Federal and the one that is enacted and aligns the objectives

of the municipality and how waste management is being carried out in the

municipality. And finally, we talk about the management results from the circular

economy, discussing whether after the recent legislation, the municipality has

managed to move towards sustainable economic development that is based on

the circular economy and solid waste.

Keywords: Circular Economy, Solid Waste Management and Osasco.
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INTRODUÇÃO

Diante da crescente preocupação com as mudanças climáticas e

preservação do meio ambiente, temas ligados à economia e ao desenvolvimento

humano, econômico e tecnológico sustentável, um tópico de grande relevância é

a geração de resíduos sólidos e sua gestão por parte da sociedade.

A economia circular, tema que já era discutido no âmbito da economia

ambiental, ganhou notoriedade por buscar uma conciliação entre o modo de

produção e consumo com a preservação da natureza. Ela possui o objetivo de

criar um ciclo de utilização dos resíduos descartados a partir da sua destinação

final aos pontos corretos. Ou seja, de uma forma inovadora, permite pensar que a

partir do momento que o descarte dos resíduos é adequado, podemos reutilizar

este para algum fim de modo a não precisar retirá-lo novamente do meio

ambiente. Tal prática permite a reciclagem, reutilização e recuperação energética

para diferentes fins, e, portanto, conseguimos diminuir a poluição das cidades, as

emissões de CO², o descarte inadequado, a contaminação dos solos e propõe a

melhor harmonia com o meio ambiente.

No Brasil, o tema vem ganhando algum destaque, inclusive com reflexo no

desenho de algumas políticas públicas municipais. O objetivo deste trabalho é

analisar as políticas de gestão dos resíduos sólidos em Osasco com base na

economia circular como teoria auxiliar e resolutória dos problemas atuais

enfrentados no município. Em particular, busca-se verificar se houve

desenvolvimento da gestão após a introdução da legislação de resíduos sólidos

promulgada em 2016, contrapondo índices de 2014 até o momento da legislação,

com o intervalo após de 2016 a 2019.

Osasco se desenvolveu economicamente e cresceu rapidamente nas

últimas décadas. Após a emancipação da capital, a necessidade de políticas

públicas locais tornou-se um tema muito relevante, embora houvesse a princípio

uma pauta voltada à gestão dos resíduos.

Osasco é um dos municípios mais ricos do país, em 2019 o seu PIB foi de

R$ 81,9 bilhões - no ranking, é o 6º maior PIB do Brasil e 2º em São Paulo.
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Ademais, possui uma legislação recente voltada à gestão dos resíduos sólidos,

de 2016, que procurou adequar o município às questões federais que foram

promulgadas em 2012. Portanto, em 2022, já é possível medir se houveram

avanços significativos sobre o tema.

Para analisar a gestão dos resíduos sólidos em Osasco, o trabalho,

primeiramente, faz uma revisão bibliográfica da literatura disponível relacionada a

economia circular e a gestão dos resíduos sólidos, por meio de textos, artigos,

livros e fontes confiáveis de informação. Em seguida, analisa-se uma série de

documentos e materiais que permitem investigar em detalhes as políticas e os

resultados da gestão dos resíduos sólidos no período analisado. Os principais

documentos selecionados foram os seguintes:

Tipo Título Conteúdo

Livro Resíduos Sólidos e a

atual política ambiental

Brasileira, 2014

Definições, leis, dados sobre coleta e

impacto ambiental.

Relatório Panorama dos

resíduos sólidos no

Brasil, 2021

Maior fonte de dados recentes e

disponíveis sobre coleta, adequação dos

trabalhadores, salários, etc.

Relatório Plano PluriAnual

2018-2021

Documento no qual descreve o plano

diretor de Osasco de acordo com Eixos.

Relatório SNIS – Sistema

Nacional de

Informações sobre

Saneamento

Fonte de dados focalizados no município

com relação a gestão dos resíduos

sólidos, possui dados de 2014 até 2020.

Relatório SINIR - Sistema de

Informação Nacional

sobre Resíduos

Sólidos

Fonte de dados focalizados no município

com relação a gestão dos resíduos

sólidos, possui dados de 2014 até 2020.
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Relatório Plano municipal de

gestão integrada dos

Resíduos Sólidos de

Osasco

Contém dados de 2014 feitos pela

própria prefeitura, conforme os eixos de

atuação, com projeções, mapas da

cidade, etc.

O trabalho está dividido em três capítulos, o primeiro capítulo contém a

revisão bibliográfica sobre economia circular, iniciando-se de forma geral para

depois explicar como funciona no Brasil e como a teoria se relaciona com a

gestão dos resíduos sólidos e quais são os benefícios dessa união.

No segundo capítulo, discute-se a gestão de resíduos sólidos no município

de Osasco, a história do município, sua legislação e como sua gestão está sendo

feita atualmente em 2022 .

Finalmente no terceiro capítulo, há o objetivo principal do trabalho,

apresentar os dados do município e verificar se houve ou não melhorias no

âmbito na gestão conforme a economia circular, quais são os resultados atuais da

gestão municipal e suas perspectivas de futuro e pontos de melhoria.
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CAPÍTULO 1. ECONOMIA CIRCULAR E A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1.1. Economia Circular

O conceito de Economia Circular surgiu em 1982 com Walter R. Stahel1 em

seu artigo The Product-Life Factor que apresenta um esboço do que seria um

modelo de produção fechado, inspirado no modo de reprodução da natureza. E

foi aprimorado posteriormente pelo Michael Braungart2 junto ao William

McDonough3 no seu livro Cradle-to-Cradle: Remaking the way we make things

(2002). (LEITÃO, 2015; ASSUNÇÃO, 2019; CONSENZA, ANDRADE, MENDES,

2019).

Atualmente a Ellen Macarthur Foundation (EMF) é um das principais

fundações, as quais produzem conteúdos voltados ao tema de economia circular

no mundo. Criado em 2010, pela Ellen Marcarthur, baseado nas ideias dos

autores citados anteriormente.

Como ponto de partida, a partir do surgimento das cidades e

desenvolvimento da sociedade moderna, a população passou a se concentrar nos

centros, onde havia melhores condições socioeconômicas para o

desenvolvimento humano (LABOMAR, 2014; SAMPAIO; ABDALLA, 2018).

Isso foi possibilitado com o desenvolvimento industrial e tecnológico dos

países e das cidades que passaram a ter melhor infraestrutura para a vida

humana, onde por meio da produção em massa e da mecanização do trabalho,

foi possível produzir diversos produtos, no mercado primário, de forma rápida e

de fácil aquisição e consumo, utilizando-se de matéria-prima considerada

abundante, como embalagem e armazenamento desses produtos, destacando-se

os enlatados, congelados, plásticos, vidros e outros materiais. (LABOMAR, 2014;

SAMPAIO; ABDALLA, 2018).

3 William McDonough é um arquiteto americano focado em criar uma pegada positiva, co-fundador da
McDonough MBDC que é reconhecida globalmente pelo design sustentável e pelo desenvolvimento
sustentável.

2 Michael Braungart nascido em 1958 é um químico alemão de acordo com o Exame “lidera uma das
vertentes mais radicais entre os defensores da economia circular”, onde a reutilizáveis em uma produção
deveriam ser o fator soberano na concepção dos produtos.  Disponível em:
https://exame.com/revista-exame/como-o-alemao-michael-braungart-quer-acabar-com-o-lixo/. Acesso em
08/01/2023.

1 Walter R. Stahel é suíço, arquiteto e tem se dedicado ao desenvolvimento de políticas e estratégias
sustentáveis, principalmente após a publicação do paper The Product-Life Factor em 1982 que inicia a
corrente de pensamento acerca da intersecção de economia e meio ambiente.
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Como as cidades cresceram de forma mais desenfreada, quando

comparada a implementação de serviços públicos necessários para o novo estilo

de vida da população, como: saneamento básico, coleta de lixo, educação, etc. O

consumo de produtos crescia sem adequação para seu descarte, como

contextualizado no livro do LABOMAR (2014):

“Desde os anos 1950 até os dias atuais, o estilo de vida nos centros
urbanos tem sido um dos fatores que mais contribuem para o
desequilíbrio ambiental. Os incentivos ao consumo, permanentes e
crescentes, estimulados pelo mercado e pela propaganda, induzem à
aquisição de produtos, bens e serviços, em quantidades maiores do que
o necessário. Por um lado, os avanços tecnológicos contribuem para a
produção em massa de bens de consumo descartáveis e, por outro, o
aumento populacional nas cidades, aliado ao consumismo (consumo
desenfreado), resultam em consequências graves relativas ao acúmulo
dos resíduos sólidos. ” (p. 13, 2014).

Recentemente, o tema ganha ascensão quando o mundo passa a

visualizar com as catástrofes ambientais o que a interação predatória do homem

com o meio ambiente causa, como crise hídrica, enchentes, falta de alimentos

devido a degradação da terra, etc. Com a Rio-92 (Conferência das Nações

Unidas sobre as Mudanças Climáticas) mais de 180 países começaram a discutir

não só sobre as mudanças climáticas, mas também sobre os temas globais

ligados ao meio-ambiente.

Levando em conta o desenvolvimento sustentável dos países, a diminuição

dos gases de efeito estufa, formando um acordo que delimita objetivos e

responsabilidades de cada país com relação ao tema. 4

A Economia Circular é uma área de estudo que objetiva romper com o

modo de produção-consumo que o capitalismo industrial possui como base na

sociedade, o modelo linear, onde se tem a extração, que é a retirada dos bens da

natureza, a transformação, que ocorre a partir do trabalho humano, etapa na qual

se agrega valor à produção e a etapa final, o descarte, onde se encerraria a vida

deste produto. (ASSUNÇÃO, 2019; AZEVEDO; 2015)

Na produção baseada no modelo econômico linear, depende-se que haja

uma predisposição de insumos infinitos na natureza, pois esse sistema se baseia

em insumos de baixo preço e consequentemente em grandes quantidades, além

4 História das Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas | Politize! Disponível em:
<https://www.politize.com.br/historia-das-conferencia-das-nacoes-unidas-sobre-mudancas-climaticas/>ace
sso 15/11/2022
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disto, estes precisam ser de fácil acesso. Isto ocorre, para que os preços dos

produtos continuem tendo sua base de preço mais estável ao longo do tempo, do

ponto de vista da produção. (ASSUNÇÃO, 2019)

Consequentemente, se tem o acúmulo desses resíduos sólidos, que

decorre de uma falta de infraestrutura dessas cidades com relação a coleta,

gerando o descarte inadequado, onde esses resíduos acabam não sendo

reutilizados e chegam na natureza causando diversos problemas ambientais.

Como destacado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e

Resíduos Especiais (ABRELPE), o país contribui com cerca de 2 milhões de

toneladas de resíduos sólidos que vazam para o mar anualmente5.

Como forma de resolver o problema a fundação Ellen MacArthur, a

economia circular seria baseada em dois ciclos, para que ocorra o descarte

adequado dos resíduos, os chamados renewables flow management e stock

management, ambos ocorrem simultaneamente e possuem objetivos e

responsabilidades diferentes.

Após a utilização dos produtos há dois tipos de resíduos, os renováveis e

os que por meio da reciclagem podem voltar para as cadeiras produtivas de

geração de produtos. O primeiro, volta para a natureza, por meio da coleta

especializada, como a comida, algodão ou outros resíduos que não podem voltar

à biosfera e acabam por ser incinerados. Já o segundo, por meio da logística

reversa, como seus materiais possuem origem finita, podem ser prolongados

dentro da cadeia produtiva por meio da reciclagem como, vidros, papel, plástico e

outros materiais. (EMF, 2019)

No Brasil, apesar da tipificação dos resíduos sólidos ser distinta, o que

será melhor detalhado no capítulo 2, sua forma de gestão no resultado final

ocorre de maneira semelhante.

A figura 1 mostra a destinação correta dos resíduos sólidos conforme a

economia circular. O ciclo se inicia a partir da produção desses produtos, que

passaram por provedores de serviço, como supermercados, lojas de

conveniências, bares, etc, até chegar ao usuário ou consumidor, a idéia é que

todo tipo de resíduo tenha sua destinação final adequada, então ele pode voltar

5 Isso corresponde a 2,5% dos resíduos produzidos no Brasil. Dividindo a quantidade de resíduos que vazam
por mar pela quantidade total de resíduos produzidos no Brasil
Ver Abrelpe.
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para a natureza de alguma forma, como os alimentos que podem ser utilizados

como adubo para plantações, alguns resíduos como os destinados em aterros

sanitários ou lixões que podem ser incinerados e produzem energia através de

sua queima, como produtos plásticos, vidros ou latas, que podem ser reciclados e

portanto, podem voltar às cadeias produtivas como insumo, aumentando a vida

útil do produto e diminuindo a retirada de matérias primas na natureza.

Figura 1: O ciclo dos resíduos sólidos feitos de forma correta

Fonte: Ellen MacArthur Foundation, 2019

Além da reciclagem, a recuperação energética também é uma forma de se

reaproveitar os resíduos nos processos de recuperação dos materiais. Do ponto

de vista da economia circular, todo produto possui a possibilidade de se

transformar e ser utilizado da melhor forma possível.

Nesse caso, torna-se importante detalhar o processo do biogás, principal

fator da recuperação energética. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio

Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH-AL), a recuperação

energética é um processo que permite a utilização de resíduos para gerar energia

elétrica e térmica.
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Os resíduos sólidos depositados em aterros sanitários, são decompostos

gerando o biogás, detalhado no processo da figura 1, rico em metano, o biogás

serve como combustível para caldeiras, fogões, veículos etc, Há três tipo de

processos para reutilização desses resíduos: A biodigestão que é um processo

dos aterros de decomposição da matéria orgânica, a incineração que faz a

queima de resíduos que seriam descartados nos aterros o qual destrói os

materiais perigosos, reduzindo seu volume e melhorando a vida útil dos aterros e

a pirólise que também trata de resíduos perigosos no solo que é uma incineração

por meio de calor, o segundo é realmente jogado ao fogo, já o terceiro a queima

ocorre em um ambiente com pouco ou nenhum oxigênio.

Diferentemente do que muitas pessoas pensam e idealizam, a economia

circular não se trata apenas da etapa de reciclagem. Como destacado, a ideia é

que a ampliação da destinação para os resíduos sólidos permita uma vida longa

para todos os produtos, resíduos, embalagens, entulhos que se verificam no

modo “produção, consumo, descarte”, e que todo resíduo pode ser a melhor

destinação possível para que não haja maior degradação do meio ambiente.

1.2. Eficiência: Economia Circular e Gestão dos Resíduos

Conforme estudado pelos autores em literatura específica (COSTA, 2020;

ZELLER; TOWA; DEGREZ; ACHTEN, 2018), a gestão eficiente dos resíduos

sólidos é aquela que, além de permitir uma longa vida dos produtos, resíduos,

materiais e tudo o que pode ser reutilizado ou reinserido em uma nova cadeia de

produção e energia, possibilita que esses resíduos sejam destinados aos locais

adequados.

A reutilização e reciclagem dos resíduos permitem a alimentação de toda

uma cadeia ambiental, econômica, logística e social. (EMF, 2019)

i. Ambiental: Redução da poluição nas cidades, rios, parques, bem como a

diminuição das enchentes, desmatamento, degradação ao ambiente,

promoção do bem-estar humano, animal e ambiental, etc.
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ii. Econômica: Pelo viés público e privado a manipulação desses rejeitos

atrelados a reciclagem e reutilização nas cadeias produtivas, permite a

diminuição dos custos de produção dos produtos.

Atrelado à lógica capitalista sobre o lucro, caso a gestão dos resíduos seja

feita de forma correta e que possibilite atender o máximo da demanda

necessária, como consequência temos a autossuficiência dos pontos de

disposição final.

Isto ocorre, por que o lucro permite com que mais pessoas participem do

processo, empresas, prefeitura, cooperativas, ecopontos, que quando

trabalham juntos além de melhorar o meio-ambiente em que as cidades

estão inseridas, permite a criação de postos de trabalho.

Portanto, em aspectos econômicos, se tem diferentes visões e pontos de

vista sobre o tema, há uma maior oportunidade de crescimento econômico

respaldado na preservação do meio ambiente, além da gestação de

empregos para a população

iii. Logística: Facilita a empresa no acesso e na compra de insumos para a

produção, visto que os produtos além de possuírem maiores incentivos

devido ao baixo preço que teriam comparados a removê-los “novamente”

da natureza.

Portanto, permite além da organização e limpeza da cidade, a alocação

eficiente dos recursos para os melhores fins.

iv. Social: Gera maior envolvimento das comunidades, municípios e

prefeituras com relação ao tema. Cria uma causa em comum para

organização e manejo dos resíduos, junto a debates, para decisão de

prioridades e aplicação das políticas públicas.

Além disso, há uma aplicação da economia solidária e do desenvolvimento

de cooperativas para prover o sustento de famílias alinhado à qualificação

dos cooperados.

A figura 2, mostra de forma mais clara a integração dos diferentes

aspectos e as consequências principais que ocorrerão em uma cidade, país,

estado, caso a gestão de resíduos aplicada conforme os princípios da economia
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circular consiga ser aplicado por meio de políticas públicas de forma eficiente e

assertiva:

Figura 2: A gestão dos resíduos na economia circular

Fonte: Adaptado pelo autor baseado em (ASSUNÇÃO; ANDRADE; CONSENZA, 2020)

Essa prática da economia circular que atualmente não se verifica no

município de Osasco e no Brasil, infelizmente não permite nos colher ainda os

frutos de uma gestão eficiente, como destacado pela Associação Brasileira de

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), ainda 40% dos

resíduos sólidos urbanos no Brasil possuem disposição inadequada, sendo

produzido anualmente conforme Figura 3:
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Figura 3: Produção de resíduos sólidos total e por habitante no Brasil

Portanto, no Brasil cerca de 32.990.920 t/ano de resíduos sólidos não são

destinados corretamente aos seus locais apropriados, para que possamos

entender por quê isto ainda ocorre, falaremos primeiramente sobre a gestão de

resíduos sólidos no Brasil, e posteriormente a gestão de resíduos em Osasco6.

1.3. Gestão de Resíduos Sólidos no Brasil

No Brasil a Gestão de Resíduos Sólidos aos moldes da economia circular,

foi instituída na Lei Federal de nº 12.305 que trata da Política Nacional de

Resíduos Sólidos – PNRS, só foi sancionada pelo Presidente da República em

2010, ficando 21 anos em tramitação. Conforme explicado por NETO, 2011:

“ A PNRS tem como principais pontos de inovação a inserção do
conceito de responsabilidade compartilhada, reconhecendo a
necessidade de participação de todos os elos da cadeia, o incentivo ao
desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de
catadores como forma de uma ação socioambiental, bem como traz o
conceito da logística reversa”

Sobre a institucionalização perante a economia circular temos na seção II

da PNRS:

“É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada,
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos [...]”

6 Ver Capítulo 2.
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Previsto na lei e ponto focal deste trabalho, a gestão está prevista no

capítulo 3 da PNRS, artigo IV:

“Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos
resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das
competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais
do Sisnama7, do SNVS e do Suasa8, bem como da responsabilidade do
gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido
nesta Lei.”

Além disso:

“ A cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado
para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos,
processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento
de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos”

Como disposto na Legislação, cabe aos Estados e Municípios decidirem as

melhores estratégias de acordo com a legislação vigente para o manejo,

destinação e tratamento correto dos resíduos sólidos, que podem ser feitos do

seguinte modo [baseado no trabalho apresentado por Mário Russo de 2003 em

“Tratamento de Resíduos Sólidos”] Russo (2003):

I. Reciclagem: Faz parte de um sistema mais amplo que trata do reuso dos

resíduos sólidos de todos os tipos, atrelado com a coleta seletiva ocorre

um aperfeiçoamento da reutilização dos resíduos.

Espalhados pela cidade, os pontos de reciclagem são bastante comuns,

separando os vidros, plásticos, papéis, madeiras, lixos orgânicos, etc.

Esse conceito é o que permeia todas as formas de reaproveitamento dos

resíduos, a partir da transformação, limpeza e higienização, estes podem

retornar às cadeias produtivas novamente, diminuindo a extração de novos

insumos da natureza. Além de destinar adequadamente os resíduos

diminuindo os efeitos negativos da poluição nas cidades.

8 Suasa – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária: “ O SUASA opera em conformidade com
os princípios e definições da sanidade agropecuária, incluindo o controle de atividades de saúde, sanidade,
inspeção, fiscalização, vigilância e educação dirigidos à produção, processamento e comércio de animais,
vegetais, produtos e insumos da agropecuária. Disponível em:
Https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/suasa/suasa-1 Acesso em: 18/11/2022.

7 Sisnama – Sistema Nacional do Meio Ambiente: “ é uma estrutura formada pelos órgãos e entidades da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, adotada para a gestão ambiental no nosso país. “
Disponível em:https://www.ambisis.com.br/o-que-e-o-sisnama/. Acesso em: 18/11/2022

https://www.ambisis.com.br/o-que-e-o-sisnama/
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II. Cooperativa: é uma associação voluntária por membros que possuem

objetivo comum, sendo ele econômico ou social, neste caso sobre a

separação dos resíduos sólidos urbanos.

Esse tipo de organização diferenciada, possui modos diversos de

produção, os cooperados, trabalhadores que atuam nas cooperativas,

ganham um sub status de empreendedor do negócio, pois atuam

fortemente nas decisões, lucros e participação no trabalho da cooperativa.

Sobre o custo, ele é bem alternado, pois há diversas formas de se criar

uma cooperativa e se consolidar para produção.

Entretanto, é uma das formas mais efetivas de organização social,

capacitação de aqueles que estão no seu entorno, e criação de empregos,

pois seu modus operante ocorre principalmente com base nos

cooperados.

III. Ecopontos: criado através do CONAMA9 nº 307/2002, de acordo com o

site da prefeitura de São Paulo, são pontos específicos para deposição de

resíduos da construção e demolição de pequenos geradores para facilitar a

reciclagem.

Além disso, são entregas voluntárias de pequenos objetos de entulho,

móveis, podas de árvore, etc. e resíduos recicláveis.

Com custo moderado devido a administração e disposição de um lugar

próprio, a iniciativa é interessante, pois permite a separação do lixo em

caçambas com diferentes fins, o que facilita na reciclagem e reuso.

IV. Compostagem: principal ponto no qual há a reciclagem de resíduos

orgânicos para produção de composto orgânico que pode ser usado para

melhorias da qualidade do solo.

Com custo moderado devido a necessidade de instalação de máquinas e

equipamentos próprios é um ótimo modo de se reutilizar as matérias

orgânicas reduzindo o uso de agrotóxicos.

9 Conselho Nacional do Meio Ambiente: é o órgão colegiado brasileiro responsável pela adoção de medidas
de natureza consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional do Meio Ambiente.
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V. Incineração: uma das formas muito utilizadas para destinar os resíduos

sólidos, como fonte de energia elétrica e térmica e para destinação dos

Resíduos Sólidos.

Indicado para resíduos hospitalares perigosos para a saúde e certos

resíduos industriais perigosos, resíduos tóxicos e patogênicos.

Possui alto grau de manutenção e investimento, além de produzir a

emissão de substâncias perigosas devido à queima dos resíduos.

VI. Aterros sanitários: amplamente conhecido, seria o último lugar possível

para se fazer a destinação dos resíduos sólidos, onde se há o

aproveitamento dos rejeitos na forma de biogás devido o tratamento do

chorume10.

Possui baixo custo apesar do dispêndio com um grande terreno para

destinação desses resíduos, operacionalização fácil além da possibilidade

de receber diferentes resíduos.

VII. Lixão: é a pior forma de fazer a disposição dos resíduos sólidos urbanos.

Trata-se de um lugar a céu aberto e sem nenhum tratamento, os resíduos

de diferentes tipos são depositados sobre o solo, gerando contaminação

deste.

1.4. Tipos de Resíduos Sólidos

De acordo com a norma 10.004 da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT) que tem por objetivo a classificação dos resíduos sólidos,

doravante nomeado pela sigla RS, para a melhor gestão desses recursos, a fim

de minimizar seus impactos negativos e riscos potenciais ao meio ambiente.

Essa classificação será importante para os próximos capítulos, pois

veremos na perspectiva do município de Osasco se na legislação vigente todos

os tipos de resíduos são contemplados na legislação e na realidade.

10 O chorume é um líquido escuro que resulta da decomposição da matéria orgânica do lixo. Ele possui um
cheiro forte e desagradável, sendo responsável por poluir o solo, águas subterrâneas e rios. Disponível em:
Https://www.todamateria.com.br/chorume/. Acesso em: dia 19/11/2022.
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a) Resíduos de Classe I – Perigosos: categoria dos resíduos inflamáveis,

corrosivos, que podem ser reativos e/ou patogênicos.

b) Resíduos de Classe II – Não Perigosos

c) Resíduos de Classe II – Não Inertes: categoria dos resíduos que podem

ser biodegradáveis, combustíveis ou solúveis em água.

d) Resíduos de Classe IV – Inertes: categoria dos resíduos que quando estão

em contato com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente

não mudam seu aspecto como (textura, maleabilidade, cor).

Esse problema será abordado nos próximos capítulos será abordado com

o ponto de vista do município de Osasco, seu contexto, história e como a gestão

dos resíduos sólidos urbanos avançou com o passar dos anos e quais políticas

públicas foram implementadas para um crescimento econômico sustentável do

município.



27

CAPÍTULO 2. CONTEXTUALIZAÇÃO AO TEMA

2.1. História de Osasco

O município de Osasco faz parte do estado de São Paulo e fica na região

oeste da região metropolitana, conta com uma área de 64,935 km² e uma

população total, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) em 2021 de 701.428 habitantes. Além disso, Osasco em 201911 registrou

no seu produto interno bruto (PIB) de R$ 81,9 bilhões, colocando o município em

6º maior PIB do Brasil e 2º em São Paulo.

Conforme a Câmara Municipal de Osasco12, a história do município, apesar

de ter já uma população nativa que ocupava o local, ganha maior dimensão a

partir da compra de terrenos por parte de Antônio Agu no século XIX.

Nesse contexto, Osasco já era um ponto estratégico para o comércio, além

de fazer parte da rota dos bandeirantes que faziam as expedições pelo estado, o

município ficava perto e fazia parte da região Central de São Paulo.

Antônio Angu, era empreendedor, focado em adquirir terras e construir

fábricas em pontos estratégicos para o mercado local, com o desenvolvimento

das suas primeiras fábricas, pessoas e famílias de outras regiões do país e

também estrangeiros começaram a se concentrar no município à procura de

trabalho.

Em 1895, fundou-se a Estação de trem de Osasco para facilitar o comércio

com outras regiões, isso permitiu uma maior alocação de indústrias e criação de

outros bairros ao redor de Osasco. Conforme o município foi se desenvolvendo e

expandindo desenfreadamente, em 1940, já contava lojas, casas, indústrias

pesadas, frigoríficos e já recebia a fama de ser uma cidade operária.

Sua emancipação, de acordo com a Câmara Municipal de Osasco, ocorreu

devido à falta de serviços básicos à população, onde não havia pavimentação,

12 Disponível em:
https://www.osasco.sp.leg.br/institucional/noticias/osasco-completa-60-anos-de-emancipacao-conheca-a-h
istoria-da-cidade#:~:text=A%20emancipação%20de%20Osasco%20aconteceu,cada%20passo%20de%20seu
%20desenvolvimento. Acesso em: 19/11/2022.

11 Disponível em:
https://osasco.sp.gov.br/osasco-e-unica-cidade-que-nao-e-capital-entre-oito-mais-ricas-do-pais-aponta-ibge
/#:~:text=Pesquisa%20divulgada%20pelo%20Instituto%20Brasileiro,crescimento%20de%206%2C9%25
Acesso em: 19/11/2022.
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rede de água, esgoto, transporte, educação entre outros fatores, pois não havia

destinação de recursos suficientes para a região por parte da prefeitura municipal

de São Paulo. Depois de mais de 10 anos na luta emancipacionista, Osasco em

1962 conquistou a titularidade de município.

Um município industrial, que ficou sem amparo para serviços básicos por

anos, via agora um fôlego para as questões sociais. Entretanto, como

apresentado no primeiro tópico do capítulo 1, Osasco se enquadra na história em

que municípios se desenvolveram muito aceleradamente (LABOMAR, 2014;

SAMPAIO; ABDALLA, 2018) e atualmente precisam se adequar às questões

ambientais e ecológicas para um desenvolvimento econômico e sustentável.

2.2. Lei Municipal

Em 2016, foi criada a Lei municipal de Osasco que institui o Plano

Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Nº 4.763, que possui

vigência de 20 anos a partir da data de promulgação.

Como apresentado na cartilha do Plano Municipal da Gestão de Resíduos

Sólidos de Osasco, o prefeito desse período, Jorge Lapas, escreveu o seguinte

trecho em carta: “ O Plano segue as diretrizes nacionais de priorizar a não

geração, em segundo lugar a redução do uso, seguido pelo reuso, em quarto vem

a reciclagem e por fim, o tratamento e destinação final”.

Ademais, é interessante ressaltar que neste documento questões que

eram levantadas pelos emancipadores, em 1962, do município não foram tratadas

ainda, principalmente o saneamento básico, e que se verificam até os dias atuais,

conforme será demonstrado melhor no próximo capítulo.

Alinhado aos objetivos, instrumentos e diretrizes da Lei Federal n° 12.305

apresentado no primeiro capítulo, a Lei municipal aprova o Plano Municipal de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), seu diferencial decorre dos

eixos que estruturam o projeto em sua legislação:

I. Eixo 1: Resíduos sólidos domiciliares indiferenciados;

II. Eixo 2: Resíduos sólidos domiciliares secos (materiais recicláveis);

III. Eixo 3: Resíduos sólidos domiciliares úmidos (fração orgânica);

IV. Eixo 4: Resíduos dos serviços de limpeza pública;
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V. Eixo 5: Resíduos da construção civil e volumosos;

VI. Eixo 6: Resíduos de serviços de saúde;

VII. Eixo 7: Resíduos industriais;

VIII. Eixo 8: Óleos comestíveis;

IX. Eixo 9: Resíduos da logística reversa;

X. Eixo 10: Gestão de resíduos sólidos no município.

Ademais, a legislação coloca:

“Compete ao Poder Executivo avaliar e monitorar a implantação do
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, comunicando
seus resultados ao Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional
e ao Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente. ”

Sendo instituído então, o Plano Plurianual (PPA) que é uma cartilha do

município que abrange diferentes áreas e eixos, sendo divulgado a cada 4 anos

não coincidente a reeleição da prefeitura, portanto é, o principal meio de

reavaliação das políticas públicas implementadas ou não, do município, como a

fonte de informação de sua efetividade e análise dos pontos de melhoria, tratando

de todos os temas ligados ao município como: Educação, saúde, lazer,

desigualdade, cultura, bem estar, etc.

2.3. A Gestão de Resíduos Sólidos em Osasco

Este tópico será totalmente baseado no Plano Municipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de 2016, com dados baseados em sua

grande maioria em 2014, dois anos anteriores à promulgação da legislação, a

cartilha publicada no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Osasco.

2.3.1. Serviços de Coleta

O serviço de coleta atual dos resíduos configura-se em duas modalidades:

● Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD): administrado pela Secretaria de

Serviços e Obras, este ocorre por meio de uma Parceria Público-Privada
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(PPP) com a empresa EcoOsasco Ambiental S/A, no qual faz o

recolhimento se os tópicos abaixo estiverem em condições adequadas:

a) Resíduos sólidos domiciliares;

b) Resíduos sólidos dos serviços de saúde;

c) Resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais,

de prestação de serviços comerciais e industriais, até 100

litros/dia/gerador;

d) Entulho, terra e sobras de materiais de construção, com peso inferior a 50

kg/dia;

e) Restos de móveis, colchões utensílios e outros similares, contidos em

recipientes de 100 litros; e

f) Animais de pequeno porte mortos.

A figura 4, retirada do site da prefeitura de Osasco em dezembro de 2022,

na aba de Serviços ao Cidadão, tem como objetivo informar o cidadão em quais

dias há a coleta seletiva no município conforme a região em que ele reside.

A cor vermelha, representa a coleta diária noturna, a cor verde altera a

coleta entre terça, quinta e sábado no período noturno, a cor laranja, diurno e

ocorre às terças, quintas e sábados, a azul, também diurno, mas na segunda,

quarta e sexta, já a cinza, ocorre com a mesma frequência do vermelho, mas de

forma noturna. Seguindo a imagem abaixo que é a legenda da figura 4.:

Fonte: Coleta de Resíduos Domiciliares - Prefeitura de Osasco, 2022.

https://osasco.sp.gov.br/coleta-de-residuos-domiciliar/#1652714470968-33fc5cc7-7d3c
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Na figura 5, temos o mapa da coleta seletiva em 2022, que ocorre apenas

em algumas regiões de Osasco e em poucos dias na semana. Cabe ressaltar que

não houveram grandes expansões da coleta seletiva de resíduos de 2014 para

2022, comparado ao mapa de 2014 (p.45) publicado pelo relatório do portal da

transparência do município de Osasco.
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Figura 4. Mapa da Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares no Município em
2022

Fonte: Coleta de Resíduos Domiciliares - Prefeitura de Osasco, 2022.

https://osasco.sp.gov.br/coleta-de-residuos-domiciliar/#1652714470968-33fc5cc7-7d3c
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Figura 5. Mapa da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos no Município 2022

Fonte: Coleta Seletiva de Resíduos - Prefeitura de Osasco, 2022.

https://osasco.sp.gov.br/coleta-seletiva-de-residuos/
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Na primeira e segunda figura, é possível notar que há regiões que não são

atendidas pela EcoOsasco desde 2012. Principalmente a Região Sul, em que na

primeira figura não se é registrado no site da prefeitura.

● Resíduos de Serviços de Limpeza Urbana (RSLU): realizado pela

Secretaria de Serviços e Obras (SSO) e da empresa EcoOsasco, são

responsáveis, de acordo com o site da prefeitura de Osasco, pela:

a) A execução das atividades de construção, manutenção e conservação

de obras públicas, instalações e mobiliário urbano em geral;

b) A elaboração de projetos e o controle e fiscalização da execução de

obras públicas, realizadas diretamente ou por terceiros;

c) A coordenação de medidas visando a integração das ações de

manutenção dos próprios municipais e a prestação de apoio técnico;

d) Serviços de construção, pavimentação e conservação de vias urbanas

e logradouros, bem como das redes de drenagem pluvial;

e) A organização e manutenção dos serviços municipais de iluminação

pública;

f) A organização dos serviços de varrição, limpeza, coleta e destinação

final adequada dos resíduos sólidos;

g) Administração dos cemitérios municipais e a regulamentação e

fiscalização dos serviços funerários;

h) Administração e conservação dos veículos pesados da Prefeitura, bem

como das máquinas e equipamentos utilizados nos serviços da

Secretaria;

2.3.2. A destinação

Com relação a destinação dos resíduos sólidos urbanos no município de

Osasco, que é o destino final desses resíduos, retirado do PMGIRS temos em

2014, apresentado na figura 6, os seguintes volumes, origens e destinos dos

rejeitos:
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Figura 6. Origem, volume e destinação dos resíduos sólidos em Osasco,
média mensal 2014.

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 2016.

O Aterro Sanitário como destacado no tópico 3 do primeiro capítulo deveria

ser utilizado como última fonte de destinação dos resíduos devido seus impactos

ambientais, como contaminação do solo, e diminuição do bem-estar da população

que mora em seu entorno, etc, e atualmente é o principal destino dos resíduos

sólidos urbanos de Osasco.

Possuindo um baixo índice de qualidade em 2015, o aterro sanitário,

localizado na zona norte do município, em 2021 registrou o recebimento de 900

toneladas de resíduos diários.13 Além disso, de acordo com o PMGIRS em 2015,

Osasco gerava 20.000 toneladas de resíduos/mês.

13 Notícia disponível em:
https://osasco.sp.gov.br/aterro-sanitario-de-osasco-recebe-900-toneladas-de-residuos-por-dia/. Acesso em:
02/12/2022.
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Em estudo gravimétrico, na figura 7, registrou-se que 56,7% desses

resíduos seriam matéria orgânica, 14,1% papel, papelão e jornal e 11,6% plástico:

Figura 7. Estudo gravimétrico dos resíduos sólidos domiciliares coletados
em Osasco, 2014.

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 2016.

No PPA, responsável pela gestão de 2018 a 2021, temos conforme gráfico

1, o índice de qualidade do aterro de resíduos (IQR) de 2006 a 2015. Cabe a

análise dos anos de 2015 e 2011 onde há quedas abruptas frente a qualidade do

aterro de Osasco.
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Gráfico 1. Índice de qualidade do aterro de resíduos (IQR) do município de
Osasco, entre 2006 e 2015

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 2016 e

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 2016.

2.3.3. Distribuição

A disposição da destinação dos resíduos sólidos urbanos é desigual no

município, é possível observar que a região sul, sudeste, leste, nordeste,

conforme apresentado na figura 8 e 9, assim como a região central, não possuem

pontos próximos para o gerenciamento dos resíduos que produzem, como

cooperativas, compostagem, ecopontos, etc.

Como consequências dessa desigualdade temos alguns pontos de gargalo

para o desenvolvimento sustentável conforme a economia circular no município:

● Maiores gastos para locomoção dos resíduos.

● Poucos pontos de coleta no município.

● Por conta dos salários baixos, somente os cidadãos próximos aos pontos

de destinação conseguem trabalhar nesses pontos.

● Concentração na destinação de resíduos aos aterros sanitários devido a

baixa capacidade de reciclagem.
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Figura 8. Pontos de destinação dos resíduos em Osasco, 2016

Fonte: Plano Plurianual Osasco, 2018.
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Figura 9. Locais de tratamento e descarte sustentável de resíduos sólidos
em Osasco, 2016

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 2016.
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Além das cooperativas, aterros, ecopontos, usina de reciclagem, é possível

pelo mapa do Sistema Nacional de Informações sobre a gestão dos Resíduos

Sólidos (SINIR), figura 10, que delimita destinação por parte da Gestão dos

Resíduos Sólidos que Osasco também transporta seus resíduos para fora do

município, no caso para o município Caieiras, que é ponto focal de recebimento

no estado de São Paulo.14

Figura 10.  Destinação dos RSU para fora do município

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR),

2022.

14 O Aterro sanitário de Caieiras é considero um dos maiores da América Latina, com uma área de
3.500.000,00m², sendo o terceiro maior do mundo. Disponível em:
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/residuos-solidos-maior-aterro-sanitario-do-brasil-e-visitado-pelo-go
verno-federal. Acesso 24/01/2023.
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Portanto, atualmente há no município alguns pontos principais de

destinação, sendo eles:

a) Aterro Sanitário de Osasco: Criado em 2008 e com funcionamento até

hoje, localizado na região norte do município de Osasco, é o principal

ponto de destinação dos resíduos sólidos, atualmente. Alvo de diversas

notícias, foi fechado pela Companhia Ambiental do Estado (Cetesb) em

2017, pois considerava o ambiente inadequado e o ambiente precisava de

diversas reformas que não foram realizadas.15

b) Cooperativas:

● Cooperados.

● Cooperareis.

● Coopernatuz.

● Coopermundi.

● CTR Caieiras.

c) Ecopontos: Criado a partir do plano “Osasco Recicla”16 Decreto nº 9976,

de 29 de maio de 2008. Os 7 ecopontos espalhados pela cidade possuem

parte fundamental para a conscientização da população em consideração

a lixos maiores como entulhos e eletrodomésticos:

● Ecoponto Jardim Mutinga

● Ecoponto Jaguaribe

● Ecoponto Novo Osasco

● Ecoponto Helena Maria

● Mini-ecoponto Adalgisa

● Mini-ecoponto Bandeiras

● Mini-ecoponto Munhoz Júnior

16 Disponível em: https://osasco.sp.gov.br/programa-osasco-recicla/. Acesso em: 18/11/2022.

15 Noticia disponível em:
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/com-inadequacoes-ambientais-aterro-sanitario-de-osasco-um-dos-
maiores-de-sp-e-fechado.ghtml. Acesso em: 18/11/2022.
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d) Pontos de Entrega Voluntária (PVE): Criados também com a

implementação do plano “ Osasco Recicla”, são pontos para que a

população coloque o seus resíduos domiciliares, já considerando a

separação de plastico, papel, orgânicos, vidros, não recicláveis entre

outros, para que o caminhão passe e leve para as cooperativas realizarem

o seu tratamento adequado. Em 2022, já havia no município mais de 250

PVEs.

2.3.4. Observações gerais sobre a contextualização

Com esse panorama geral é possível perceber que, por meio de sua

história e seu contexto atual, que Osasco cresceu e se desenvolveu conforme a

ampliação de sua economia e da criação de novos postos e oportunidades de

trabalho, sem levar em consideração as questões ambientais, como a gestão de

seus resíduos, o que é normal já que não existia pressão por políticas públicas

voltadas ao tema, bem como uma necessidade por parte da população para que

isso seja feito. Ponto que foi mudado a partir das pautas emancipacionistas e da

Lei 12.305 de 2010, entretanto, a legislação municipal possui apenas 20 anos de

vigência, cabendo então a análise se já houve algum tipo de melhora visto que a

política pública é recente para avaliação da mesma.

Outrossim, atualmente a destinação que ocorre no município é desigual,

grande parte dos resíduos são levados ao aterro sanitário de forma incorreta, isto

ocorre pois como apresentado no primeiro capítulo no terceiro tópico, que é um

dos meios mais baratos de se fazer a gestão.

No próximo capítulo e último, pretende-se fazer um contraponto

documental, sobre os documentos publicados pela Prefeitura de Osasco, o Plano

Plurianual de 2018 e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

(PMGIRS) de 2016, que possui dados de 2014, para verificação da efetividade da

legislação sobre as políticas públicas que se pretendia implementar no município,

o que avançou e quais são as condições dos espaços em que é feito a destinação

dos resíduos sólidos urbanos de Osasco.
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CAPÍTULO 3. A ECONOMIA CIRCULAR NA GESTÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE OSASCO

3.1. A economia circular no planejamento da gestão de resíduos
sólidos

A economia circular, como eixo estruturante de políticas de

desenvolvimento econômico sustentável, se tornou presente no município após

sancionada a Lei Nº 4.763 de 2016, que coloca em evidência o Plano Municipal

de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, que tem por objetivo como destacado

na apresentação (p. 24):

A lei prevê um conjunto de ações que visam garantir a redução da
geração de resíduos sólidos e o tratamento adequado para os diferentes
tipos de resíduos gerados no município, de maneira a mitigar impactos
ambientais, por meio da educação ambiental, da ampliação da política
de reciclagem e, ao mesmo tempo, promovendo a qualificação das
cooperativas e a inclusão social de catadoras e catadores.

Estas ideias são importantes para economia circular. Como vimos no

Capítulo 1 por meio da mudança no padrão de consumo, descarte e destinação

dos resíduos sólidos, além de reduzir os impactos ambientais como redução da

biodiversidade, esgotamento de matérias-primas, controle das emissões de gás

carbono, pretende-se gerar novas oportunidades de emprego e renda para os

catadores, cooperados, e todos aqueles ligados à gestão dos resíduos sólidos.

(JAMES; 2021). Além de propiciar novas formas de reuso de material sólido nas

empresas e fábricas.

Ademais essas questões ficam mais evidentes na apresentação do Plano

Municipal, onde se apresenta que a Lei está estruturada conforme os mesmos

princípios da Política Nacional (p.21):

Para a Política Nacional, a gestão dos resíduos sólidos deve sempre
observar a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Nesse contexto, a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada
dos Resíduos Sólidos de Osasco (PMGIRS) se impõe, já que o
diagnóstico de coleta e destinação de resíduos sólidos na cidade aponta
para algumas questões centrais a serem enfrentadas[...]
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Contudo, mostrou-se necessário para a prefeitura, a necessidade de um

Plano Municipal próprio para resolver tanto as questões ambientais, quanto

econômicas ligadas à economia circular e à gestão dos resíduos sólidos e outros

temas ligados ao município. Ademais, o Plano Municipal, além de incorporar e

apresentar todos os pontos colocados na Lei Federal de 2012, coloca no

município um plano de ação para todos os cidadãos, a prefeitura então elaborou

parâmetros e metas estruturadas em 10 eixos para atuação e resolução dos

problemas17:

Eixo 1: Resíduos sólidos domiciliares indiferenciados

Eixo 2: Resíduos sólidos domiciliares secos (Materiais Recicláveis)

Eixo 3: Resíduos sólidos domiciliares úmidos (Fração Orgânica)

Eixo 4: Resíduos dos serviços de limpeza pública

Eixo 5: Resíduos sólidos da construção civil e volumosos

Eixo 6: Resíduos de serviços de saúde

Eixo 7: Resíduos sólidos industriais

Eixo 8: Óleos comestíveis

Eixo 9: Resíduos da logística reversa

Eixo 10: Gestão de resíduos sólidos no município

Nos quais possuem atuação por meio de políticas públicas delimitadas de

forma simplificada em 15 estratégias principais (p.97):

a) Ampliar a coleta regular para atender 100% do município.

b) Ampliar a coleta seletiva para atender a 100% do município

c) Apoiar a economia solidária.

d) Criar infraestrutura de tratamento e destinação dos Resíduos da

construção civil (RCC) e de grandes volumes.

e) Criar marco normativo para a atividade produtiva específica.

f) Investir em educação ambiental e comunicação social.

g) Criar inovações institucionais na coleta de resíduos sólidos.

h) Melhorar o gerenciamento das políticas públicas .

17 Ver Plano Plurianual p.66
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i) Qualificar o acompanhamento dos debates  sobre logística reversa e

sobre resíduos industriais.

j) Reformular o Programa Osasco Recicla.

k) Regulamentar a gestão de resíduos de grandes geradores

l) Reordenamento institucional.

m) Revisão da Parceira Público Privada para prestação de serviços de

limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos.

n) Tratar os resíduos sólidos coletados.

Portanto, verifica-se no município a necessidade da aplicação dos

princípios de economia circular para melhorar o bem-estar dos cidadãos,

atrelando o crescimento econômico à preservação do meio ambiente por meio de

políticas públicas ligadas à gestão dos resíduos sólidos e ao tratamento

adequado dos rejeitos.

3.2. A economia circular nos resultados da gestão

Com objetivo de verificar se houve avanços em Osasco ligados à gestão

de resíduos sólidos, será abordado a seguir de acordo com diferentes fontes de

informação que produzem índices e dados com intuito de verificar e fiscalizar a

adequação dos municípios à Lei Federal, fazendo análise sobre a gestão,

destinação e tratamento de resíduos sólidos conforme abordado na economia

circular.

3.2.1 SINIR

O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos

(SINIR) foi instituído pela Lei Federal nº 12.305 como fonte de informação da

Política Nacional dos Resíduos.

É de responsabilidade do Governo Federal por meio do Ministério do Meio

Ambiente em apresentar os avanços da gestão dos resíduos sólidos no Brasil, de

acordo com os princípios da economia circular, a coleta das informações que

compõem as publicações para esta avaliação anual , são de atribuição dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, se não houver alguma



46

informação, foi porque a Prefeitura, Distrito Federal ou o Município não fez o

envio das informações necessárias para composição da pesquisa.

a) Índice de recuperação de resíduos (IRR)

O índice de recuperação de resíduos sólidos, permite a verificação da

eficiência na gestão dos rejeitos. Devido uma reação em cadeia, quanto melhor

for a destinação dos resíduos aos locais corretos conforme seu tipo (ver Capítulo

1), a reutilização, reciclagem e a recuperação energética dos resíduos, no sentido

da economia circular, possuem maior escala frente à geração de resíduos sólidos

urbanos no local e período de estudo.

Além disso, é possível observar se os resíduos destinados aos aterros

sanitários e lixões deveriam ter mesmo este fim. Conforme o site do G118, o aterro

sanitário de Osasco já se mostrava esgotado em 2017, quando foi fechado pois a

Cetesb considerou o aterro inadequado. Atrelado a este fato, em 2014, foi

descrito no PPA (p. 265):

Segundo a gravimetria dos resíduos sólidos domiciliares coletados em
2014, no mínimo 30% do que é depositado no aterro é composto por
material orgânico que poderia ser reciclado.

Complementando com trecho da notícia do g1:

A mistura de lixo orgânico com o da construção civil causava
instabilidade no terreno e insegurança para os moradores do bairro
Açucará, que fica aqui ao lado do aterro. O medo é que todo lixo e a
terra caísse sobre as casas.

A forma de se calcular o IRR é:

18 Noticia disponível em:
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/com-inadequacoes-ambientais-aterro-sanitario-de-osasco-um-dos-
maiores-de-sp-e-fechado.ghtml. Acesso em: 18/11/2022.
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Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), em

2022.

Entende-se por reutilização e reciclagem, a capacidade de se transformar

e reutilizar os resíduos sólidos após a etapa do consumo colocado pela EMF,

2019, de se aumentar a vida útil do produto, rompendo com o padrão de consumo

atual, ainda distante da economia circular. Além disso, em ambos os casos a sua

reintrodução na cadeia produtiva gera menor produção de resíduos e maior

preservação do meio ambiente. Já a recuperação energética (ver Capítulo 1),

possibilita recuperar a energia contida nos resíduos. A partir da biodigestão

(aterro sanitário), incineração e pirólise (materiais perigosos a saúde pública e ao

solo), esses resíduos que não teriam uma destinação capaz de re-colocá los na

cadeia produtiva de modo integral (reutilização, reciclagem, compostagem, etc)

são utilizados para produzir energia por meio de combustão (incineração e

pirólise) e fermentação (biodigestão).

Esse índice vem sendo calculado desde 2014 pela SINIR, temos no

município de Osasco, conforme gráfico 2 abaixo, o seguinte cenário:

Gráfico 2. Índice de Recuperação dos Resíduos no Município de Osasco de
2014 a 2019

Gráfico: Elaboração própria. Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos

Resíduos Sólidos (SINIR), em 2022.
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No gráfico 2, é possível observar que no município de Osasco, antes da

legislação municipal ser colocada em vigor em 2014 e 2015, o IRR se mantinha

igual em termos percentuais em 0,55% para ambos os anos. Contudo, após a

legislação municipal de 2016 estar à disposição junto aos eixos colocados na

PMGIRS, o IRR se manteve estável em 0,19%, tendo uma queda de 0,36 pontos

percentuais nos anos de 2017, 2018 e 2019. Além disso, em 2016 não houve a

entrega dos dados ao SINIR para o cálculo do índice. Torna-se importante

ressaltar que este indicador vai de 0 a 100%, sendo que quanto mais perto de

100% mais aderente o município está a ideia de recuperação dos resíduos..

Cabe analisar a taxa de reaproveitamento da coleta seletiva, disponível

pela SINIR em seu banco de dados. No gráfico 3, é possível observar que entre

os anos 2014 e 2015 o reaproveitamento estava em 99,93%, índice muito alto,

quando comparado ao intervalo de 2017 a 2019, quando a taxa de

reaproveitamento estava em 20%. Além disso, em 2016 não há dados públicos

disponíveis pela SINIR.

Gráfico 3. Taxa de reaproveitamento do material da coleta seletiva no
Município de Osasco de 2014 a 2019

Gráfico: Elaboração própria. Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão

dos Resíduos Sólidos (SINIR), em 2022.
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A taxa de reaproveitamento do material da coleta seletiva é calculada a

partir da divisão entre a quantidade de materiais recuperados e a quantidade de

materiais recolhidos pela coleta seletiva.

Desta forma, evidencia-se que no município que a geração dos resíduos

sólidos urbanos foi superior à reutilização, reciclagem e recuperação energética.

Outrossim, retirando 2014 e 2015 da análise devido a distorção que ela possui

aos anos posteriores, em 2017, 2018 e 2019, a taxa de reaproveitamento se

manteve estável, porém aquém da capacidade do município em conseguir

reaproveitar os materias, vide que neste casos que se a separação dos resíduos

já for feita de forma correta, no momento de sua destinação pelo consumidor, há

maiores oportunidades de impulsionar o ciclo da economia circular.

Portanto, tanto a taxa de reaproveitamento da coleta seletiva, quanto o

índice de recuperação dos resíduos sólidos urbanos compõem fatores muito

importantes na avaliação da gestão dos resíduos e sua destinação para os locais

adequados de tratamento, conforme sua tipologia. Então é possível constatar

que a gestão dos resíduos sólidos ainda se configura em um modelo linear de

consumo, com o qual a economia circular busca romper com objetivo de alinhar o

desenvolvimento econômico à preservação do meio ambiente.

b) Análise do custo e autossuficiência

Do ponto de vista econômico, conforme análise feita (ver tópico 3, capítulo

1), a gestão eficiente dos resíduos sólidos permite uma diminuição dos custos

para os municípios e cidadãos, devido a autossuficiência que estes possuiriam

em caso de verificação da economia circular atrelada a gestão. Além disso, há

também a criação de novos postos de trabalho e aumento na renda dos

trabalhadores ligados na gestão dos resíduos sólidos.

A autossuficiência da gestão ocorre quando se há maiores taxas e tarifas

de manejo dos resíduos sólidos urbanos frente aos cursos totais com os agentes

executores públicos e privados (SINIR). Portanto, a autossuficiência ocorre,

quanto mais resíduos são inseridos nos ciclos descritos pela economia circular,

por meio das cadeias produtivas.

O cálculo do índice de autossuficiência na gestão dos resíduos sólidos

urbanos:
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Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), em

2022.

Em 2014 e 2015 há evidências de uma piora na autossuficiência da gestão

no município de Osasco, conforme mostra o gráfico 4, passando de 39,15% para

27,38%. No ano de 2016, a legislação municipal entra em vigor e

coincidentemente é o ano em que a autossuficiência apresenta seu maior nível

conforme dados publicados pela SINIR, após isto o índice se mantém estável,

crescendo por volta de 6% de 2017 para 2018 e permanecendo igual em 2019.

Gráfico 4. Índice de autossuficiência financeira no Município de Osasco de
2014 a 2019

Gráfico: Elaboração própria. Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos

Resíduos Sólidos (SINIR), em 2022.

Analisando o custo total da gestão, conforme figura 11, que apresenta o

gasto total com os agentes públicos e privados, temos no período de 2014 a 2019
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o aumento em 135%, considerando a coleta de resíduos sólidos urbanos

(indiferenciada e seletiva), resíduos de serviços de saúde, varrição e demais

serviços (inclusive administrativos e com unidade de processamento).

Figura 11. Custos totais com agentes executores públicos e privados  no
Município de Osasco de 2014 a 2019

Elaboração própria. Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos

Sólidos (SINIR), 2022.

Figura 12. Custo total de manejo por habitante  no Município de Osasco de
2014 a 2019

Elaboração própria. Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos

Sólidos (SINIR), 2022.
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É possível observar, nas figuras 11 e 12, que apenas no ano de 2016

houve redução dos custos tanto para o município quanto para os cidadãos. Além

disso, a mesma variação anual é percebida em ambos os casos.19

Com relação ao bem-estar dos trabalhadores e a qualidade dos postos de

trabalho no qual eles estão inseridos, o PPA trata dos catadores avulsos, os

depósitos de ferro-velho e as cooperativas, os quais estão na ponta das

operações ligadas à gestão dos resíduos sólidos. A definição dessa etapa é

classificada no PPA (p. 266) como “extrativismo urbano” no qual:

(...) A coleta, a triagem e a transação dos materiais operam no “varejo”,
em pouca quantidade, em condições manuais ou semi-manuais e, quase
sempre, com pouca qualidade e menor valor agregado [...] “extrativismo
urbano” : um mundo de relações marcado por condições de trabalho
extremamente precárias; operando com baixa tecnologia e demandando
o uso intensivo da força humana.

Focando, especificamente nas cooperativas que são administradas pela

Prefeitura, é descrito no PPA, que após 10 anos de instauração, o número de

cooperados caiu em 50%20, sendo a renda mensal obtida pelos cooperados um

valor abaixo do salário mínimo nacional ficando entre (R$ 650~800 por mês).

Adicionalmente, seu público abrange em sua maioria mulheres, mães acima de

40 anos, ou pessoas que no geral possuem dificuldade de entrada no mercado de

trabalho (ex-dependentes químicos, ex-catadores, egressos do sistema prisional,

etc) e que residem próximo às cooperativas.

As condições de trabalho são precárias, não há utilização de esteira no

dia-a-dia ou a mesma é parada com frequência durante a operação, a

infraestrutura das cooperativas são no geral insalubres; em momentos de calor, a

dificuldade de trabalho é acentuada devido a alta temperatura,

consequentemente, problemas de saúde são frequentes entre os cooperados,

sendo o maior motivo de faltas, sem que eles recebam adicional de insalubridade.

Portanto, é possível fazer um contraponto entre os índices de IRR e taxa

de reaproveitamento da coleta seletiva com elevação dos custos tanto para a

20 Isso ocorre, pois de acordo com o Plano Plurianual, os cooperados não trabalhavam sob condições
adequadas, e ficavam doentes com frequência devido a falta de infraestrutura das cooperativas. Além disso,
a baixa qualidade do material coleta reflete na falta de autossuficiência das cooperativas.

19 Esse custo refere-se a todo custo gasto com a gestão de resíduos, segundo a prefeitura, o maior gasto que
verifica-se hoje no município são os gastos administrativos, com todo o serviço de deslocamento e equipe.
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prefeitura quanto para os cidadãos, os quais, de acordo com a economia circular

e os objetivos do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de

2016, não se apresentam nos anos posteriores de forma satisfatória.

Os custos aumentam sem uma percepção significativa no bem-estar dos

trabalhadores, além de não ocorrer melhorias do ponto de vista ambiental. Há

diversos pontos de melhorias na gestão dos resíduos sólidos alinhados à

economia circular.

De 2016 a 2019, os custos totais aumentam 85%, a autossuficiência

financeira da gestão cai em torno de 8% e os trabalhadores ligados à gestão não

recebem incentivos suficientes para continuar trabalhando na coleta dos resíduos

sólidos urbanos.

3.3. Perspectivas de futuro e pontos de melhoria

Cabe neste tópico analisar se houveram avanços após a promulgação da

PMGIRS no âmbito geral, bem como do ponto de vista da economia circular, visto

que a legislação possui 20 anos de vigência após sua promulgação em 2016. É

possível, em 2022, pontuar se a política pública recente demonstrou efetividade

no município a fim de fomentar o desenvolvimento econômico sustentável.

Logo, esta análise pretende colaborar para que o município possa

desenvolver pontos de melhoria, conforme as metas colocadas pela própria

prefeitura no PMGIRS de Osasco (p. 87). A Figura 13, retirada do Plano,

demonstra as metas de gestão de resíduos sólidos no município:

O ano 1 corresponde a 2017. Faremos um comparativo com relação às

metas de 2022 que corresponde ao ano 6 utilizando os dados disponíveis.
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Figura 13. Metas de minimização de resíduos sólidos para o município de
Osasco nos próximos 20 anos

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS), 2016.
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Consolidando as informações que temos:

Objetivos da
economia
circular

Indicadores
de Osasco

anteriores a
201621

Indicadores
de Osasco

2019

Avaliação dos
resultados

População 693.271
(2014)

698.418 -

Massa total
coletada

242.859t
(2014)

254.546t Melhorou, mas é ainda
distante da economia
circular

Autossuficiência
financeira

39,15%
(2014)

46,02% Melhorou, mas é ainda
distante da economia
circular

IRR22 0,55% (2014) 0,19% Piorou

Dimensão S 0,910 (2016) 0,842 Piorou

Dimensão R 0,006 (2016) 0,002 Piorou

Dimensão I 1,000 (2016) 1,000 Se manteve estável

Reciclagem de
todo material23

aproximadam
ente 1,345t

(2014)

480t Piorou

Cobertura da
coleta seletiva

28,9% (2014) 28,6% Se manteve estável

Compostagem
do material
orgânico24

- - -

Taxa de
aproveitamento
do material da
coleta seletiva

99,93%
(2014)

20% Piorou

Quantidade de
cooperativas

3 (2014) 3 Se manteve estável

24 Não há dados sobre compostagem de material orgânico em Osasco.

23 Quantidade de materiais recuperados versus a quantidade total de materiais recolhidos pela coleta
seletiva.

22 Ver capítulo 3, tópico 1a.

21 Não foi possível consolidar os dados de um único ano, pois não estavam disponíveis pela SINIR. Por tanto,
foi preciso se fazer uma consolidação dos dados anteriores à legislação de 2016.
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Quantidade de
associados totais

108 (2014) 69 Diminuição dos
associados

Utilização dos
aterros sanitários

aproximadam
ente 250.000t

(2015)

254.545t Se manteve estável

Elaboração própria. Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos

Sólidos (SINIR), em 2022.

Com relação às dimensões elas variam de 0 a 1, quanto mais próximo de 1

mais aderente o município está, temos as seguintes definições colocadas no

relatório municipal da SINIR:

1) Dimensão S: “(Sustentabilidade Financeira) combina as despesas com

serviços de limpeza urbana, a arrecadação para essa finalidade

comparada com as despesas totais do município.”

Permite verificar se as despesas, frente a manutenção desses espaços,

está crescendo ou diminuindo conforme outras despesas, como coleta

urbana, reciclagem, etc.

2) Dimensão R: “(Recuperação de resíduos coletados) compara a

quantidade de material recuperado, exceto material orgânico e rejeito e a

quantidade total de resíduos coletados no município.”

A diferença entre a dimensão R e o IRR é que, o IRR leva em

consideração os resíduos totais versus os que foram reutilizados,

reciclados ou recuperados do ponto de vista energético.

Portanto, a dimensão R retrata a quantidade de resíduos recuperados

frente aos resíduos coletados no município.

3) Dimensão I: “(Impacto ambiental) voltado a compreender a destinação

incorreta de resíduos sólidos, comparando a quantidade de material

recebido em unidades de processamento inadequadas, aterros controlados

e lixões, com a população total atendida pela coleta.”

Com a análise das dimensões é possível constatar que, quando

comparado a compreensão do município com relação ao tema, ele encontra-se
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aderente com a relação ao impacto da sustentabilidade financeira e o impacto

ambiental. O município compreende a destinação incorreta dos resíduos e se

suas despesas frente a manutenção desses espaços está crescendo ou

diminuindo. Entretanto, como contraponto, quando analisamos a dimensão de

recuperação dos resíduos, ele está muito próximo de 0, que significa o quão os

resíduos totais foram reutilizados, recuperados ou reciclados conforme a

economia circular.

Portanto, podemos concluir que desde 2014, apesar da legislação recente

promulgada em 2016, a evolução da gestão dos resíduos sólidos pautada na

economia circular fica aquém do esperado. Pois os índices não evoluíram de

maneira significativa neste período.

Esses fatores podem possuir como consequência, conforme tópico 3 do

capítulo 1:

● Maior destinação dos resíduos para o aterro sanitário

● Maior contaminação do solo

● Perda de incentivo aos associados a se manterem em seu posto

● Diminuição da efetividade da coleta seletiva visto que nem todo resíduo

coletado consegue ser recuperado

● Autossuficiência deixa de evoluir

● A comunidade se afasta das questões ligadas a economia circular

● Menor geração de empregos devido aumento de eficiência da economia

circular
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CONCLUSÃO
Através dos dados analisados é possível verificar que apesar de recente,

as demandas relacionadas com a gestão dos resíduos sólidos no município de

Osasco, a economia circular permite a resolução de problemas e a eficiência na

gestão viabilizando o desenvolvimento economicamente sustentável do

município.

A economia circular permite que os resíduos sejam destinados

corretamente, estes podem ser reaproveitados e ou reutilizados durante as

cadeias de produção, movimento o qual é benéfico para as empresas devido o

baixo curso desses materiais. Já no ponto de vista daqueles que ofertam e fazem

o manejo desses resíduos, vender os resíduos permite a renda dos

trabalhadores.

Os pontos de destinação de Osasco atualmente são pautados nas

cooperativas e nos aterros sanitários, ambos possuem baixo grau de

reaproveitamento dos resíduos em torno de 20% e o índice de autossuficiência se

manteve estável apesar do aumento dos custos com os executores públicos e

privados. Ademais, verificando o índice de reutilização dos resíduos este se

manteve estável nos últimos 3 anos.

Portanto, é possível constatar que desde a promulgação da legislação em

2016, o tema não ganhou tração ainda no município, pois os princípios da

economia circular não se configuram nos resultados e na gestão feita atualmente

no município.
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