
gPi
Sul t fiz3 S r

a
Xtm

C

SMUNICIPIODE MOGI DAS CRUZES

LEI COMPLEMENTAR No 103 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013

Aprova o Plano Municipal de Gestao Integrada
de Residuos S61idos no Municipi de Mogi
das Cruzes a da outras providencias

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES
Fago saber que a Camara Municipal decreta a eu sanciono a seguinte lei

complementar

Art 1 Fica aprovado a instituido o Plano Municipal de Gestao Integrada de

Residuos S61idos no Municipi de Mogi das Cruzes que corn esta baixa elaborado nos

termos da Lei Federal n12305 de 2 de agosto de 2010 que institui aPolitica Nacional de

Residuos S61idos em consonancia corn o Decreto n7404 de 23 de dezembro de 2010 e

corn os artigos 26 e 27 da Lei Complementar n 46 de 17 de novembro de 2006 composto
pelos seguintes t6picos Diagn6stico sobre a Gestao de Residuos S61idos no Municipi
corn 103 laudas Progn6stico a Proposigao de Cen6rios de Gestao corn 88 laudas e

Programas Proposta de Plano corn 46 laudas

Art 2 As despesas corn a execugao desta lei complementar correrao por conta

das dotagoes proprias do orgamento

Art 3 Esta lei complementar entrara emvigor na data de sua publicagao

PREFEITURA IPAL DE MOGI DAS CRUZES 25 de novembro

de 2013 453 da undagao da Ci de M i as es

MARC AURE IO BERTAIOLLI

Prefeito Municip

Luiz Sergio Marrano Perci pareci oo GonValv s

e o de Assuntos Juridicos tario d Governo

Rom o ePi o Campello
Secretario do Verde aMeio Ambiente

Registrada na Secretaria de Governo Departamento de Administragao e

publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 25 de novembro de 2013
Acesso publico pelo sitewwwmogidascruzesspgovbr

Jose Anto illtio
Diretor do ode Administragao

SGovrbm



0

ConsultPH
estudos a projetos ambientais

PLANO MUNICIPAL DE GESTAO

INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

MOGI DAS CRUZESSP

Julho 2013

Rev 3

wwwam bconsuItcombr



04 11onsuh

INDICE

1 INTRODurAO 6

2 CADASTRO 7

21 SERVIO 7

22 CONTRATANTE REPONSAVE L LEGAL 7

23 EXECUgAO DA AVALIAQAO RESPONSAVEL TECNICO 7

3 DIAGNOSTICO INTRODUPAO 9

4 CARACTERIZAgAO DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES 10

41 CARACTERIZAQAO GERAL 10

42 HIST6RICO 11

43 ORDENAMENTO TERRITORIAL 12

44 PERFIL SOCIOECON6MIC0 15

441 ECONOMIA 15

442 DEMOGRAFIA 17

45 SANEAMENTO 18

46 EDUCAQAO E SAUDE 19

461 EDUCAQAO 19

462 SAUDE 19

47 ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 20

5 DIAGNOSTICO DOS SISTEMAS DE LIMPEZA COLETA E DESTINAgAO DE

RESIDUOS SOLIDOS 23

51 GESTAO DA LIMPEZA URBANA 23

52 CARACTERIZACAO DOS RESIDUOS s6LIDOs DOMICILIARES 23

521 CARACTERIZAQAO GRAVIMETRICA E FISICOQUIMICA 23

522 CLASSIFICAQAO 26

523 TAXA DE GERAQAO PER CAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 26

53 COLETA DE RESIDUOS 28

531 COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES 28

532 COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS 31

533 COLETA DE RESIDUOS PUBLICOS 36

534 COLETA DE ENTULHO 37

535 RESIDUOS DE SERVIQOS DE SAUDE 39

54 RESIDUOS NAO COLETADOS PELA MUNICIPALIDADE 40

541 RESIDUOS ENGLOBADOS NO PROCESSO DE LOGISTICA REVERSA 40

1

L



onsuh
542 RESIDUOS DE OLEOS COMESTIVEIS COLETADOS NO ECOPONTO 46

543 RESIDUOS DE MADEIRA COLETADOS NO ECOPONTO 47

544 RESIDUOS DE CONSTRUQAO E DEMOLIgAO 48

545 RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE GRANDES GERADORES 52

546 RESIDUOS COLETADOS POR CATADORES DE LIXO 53

55 SERVIPOS DE LIMPEZA URBANA 54

551 LIMPEZA E VARRIGAO DE RUAS 54

552 CAPINAQAO PODA DE ARVORES E MANUTENQAO DE JARDINS 56

553 SERVIGOS GERAIS LIMPEZA DE FEIRA LIMPEZA DE BOCA DE LOBO PINTURA DE GUTAS 58

56 ESTAQAO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 58

57 TRATAMENTO E DESTINASAODE RESIDUOS EXISTENTES 60

571 ECOPONTOS 60

572 UNIDADE DE TRIAGEM 64

573 RESIDUOS DE SERVIQOS DE SAUDE 71

574 RESIDUO DOMESTICO ORGANICO E REJEITO REJEITO DA CENTRAL DE TRIAGEM RESIDUOS

PUBLICOS RESIDUOS DA COLETA SELETIVA 72

575 RESIDUO INERTES E DE CONSTRUQAO CIVIL 73

58 FLUXO DE RESIDUOS 78

59 AREAS CONTAMINADAS 80

510 PLANOS E PROGRAMAS 80

511 EOUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA 81

512 MAO DE OBRA UTILIZADA NA LIMPEZA URBANA 83

5121MAO DE OKRA NUMEROS 83

5122MAO DE OBRA SAUDE E SEGURANGA 85

5123MAO DE OBRA TREINAMENTO 85

513 GESTAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E RESIDUOS SOLIDOS 86

5131 ORGANIZAQAO 86

5132CONTRATOS 88

5133VALORES HISTORICOS DESEMBOLSADOS NOS CONTRATOS 92

5134ATENDIMENTO AO PUBLICO E FISCALIZAGAO 92

514 LEGISLAPAO E NORMAS TECNICAS APLICAVEIs 93

5141LEIS E RESOLUQOES MUNICIPAIS 94

5142LEIS E RESOLUQOES ESTADUAIS 95

5143LEIS E RESOLUQOES FEDERAIS 97

5144NORMAS TECNICAS 99

515 REMUNERAPAO DO SISTEMA ATUAL 100

6 DIAGNOSTICO CONCLUSOES E RECOMENDAp6ES 106

7 PROGNOSTICO E PROPOSIgAO DE CENARIOS CONSIDERAqOES 113

2

L



0110tconsutt
8 PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO E DESTINAQAO DE RESIDUOS

SOLIDOS URBANOS 115

81 INTRODUPAO 115

82 DESCRIPAO DAs ALTERNATIVAS TECNICAS 117

821 ACONDICIONAMENTO COLETA E CONTEINERIZAQAO 117

822 TRATAMENTO RECICLAGEM E COLETA SELETIVA DE MATERIALS COMPOSTAGEM BIODIGESTAO

INCINERAQAO 121

823 DISPOSIQAO FINAL 134

824 ALTERNATIVAS ESPECIFICAS PARA O TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIQOS DE SAUDE 137

825 ALTERNATIVAS ESPECIFICAS PARA O TRATAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUQAO E DEMOLIQAO

RCD DE RESIDUOS VOLUMOSOS E A INTEGRAQAO DO MANEJO COM OS DEMAIS RESIDUOS 138

9 CENARIOS DE GESTAO DE RESIDUOS PARA MOGI DAS CRUZES 141

91 ESCOLHA DOS CENARIOS A SEREM SIMULADOS 141

92 CENARIO 1 LINHA DE BASE 144

921 ESTIMATIVA DE GERAQAO DE RESIDUOS SOLI DOS URBANOS 144

922 ESTIMATIVA DE GERAQAO DE RESIDUOS DE PODA E CAPINAGAO CONSTRUQAO CIVIL INDUSTRIAL

VARRIQAO E ELETRONICOS 148

923 AVALIAQAO DA GERAgAO DE TODOS RESIDUOS NO HORIZONTE DE PLANEJAMENTO 150

924 CENARIO 1 ESTIMATIVAS DE DEMANDA PARA OS ATUAIS SISTEMAS DE DESTINAQAO 154

93 CENARIO 2 AUMENTO DA SUSTENTABILIDADE 158

931 ESTIMATIVAS DE GERAQAO DE RESIDUOS 158

932 METAS A SEREM ATINGIDAS 158

933 CENARIO 2 SUSTENTABILIDADE ESTIMATIVAS DE DEMANDA PARA OS SISTEMAS DE DESTINAQAO

159

934 CENARIO 3 SUSTENTABILIDADE COM RECUPERAQAO DE ENERGIA 169

10 AVALIAQAO DOS CENARIOS 173

101 CONCEITUAL 173

102 AVALIAIIAOECONOMICO FINANCEIRA DOS CENARIOS 174

1021MODALIDADES DE PRESTAgAO E CONTRATAQAO DOS SERVIQOS DE LIMPEZA URBANA 174

1022APROPRIAIyAO DOS CALCULOS 176

1023ENCARGOS SOCIAIS 177

1024USINA DE TRIAGEM A SER OPERADA POR COOPERATIVA AVALIAQAO ECONOMICO FINANCEIRA 178

1025CENTRAL DE COMPOSTAGEM AVALIAQAO ECONOMICO FINANCEIRA 182

1026 INSTALAQAO DE ECOPONTOS ADICIONAIS 185

1027SERVIQOS DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS ESTIMATIVA DE GASTOS 187

1028SERVIQOS DE LIMPEZA URBANA GASTOS DA ADMINISTRAQAO DIRETA 188

1029UNIDADE DE RECUPERAgAO DE ENERGIA ESTIMATIVA DE PREQOS A SEREM PAGOS 188

3



L FIConsult
10210 RESUMO DOS ESTUDOS ECONOMICOS 189

10211 AVALIAQAO ECONOMICA FINANCEIRA DA IMPLANTAQAO DO PLANO 190

11 PLANO DE EMERGENCIA 195

111 EMERGENCIAS PREVISTAS 195

112 ApOES POSSIVEIS 195

1121 INTERRUPGAO DA COLETA POR PARALISAQAO DOS GARIS 195

1122EXCESSO DE CHUVA OU PROBLEMAS OPERACIONAIS NO ATERRO QUE IMPEGAM O RECEBIMENTO DE

RESIDUOS 196

1123ACIDENTE NATURAL QUE GERE UMA QUANTIDADE MUITo GRANDE DE RESIDUOS 196

113 COORDENAQAO DAs AQOES E RESPONSAVEL PELA COMUNICAQAO 196

114 AQOES PREVENTIVAS DE PLANEJAMENTO 197

12 SISTEMATICA DE ACOMPANHAMENTO E SISTEMA MUNICIPAL DE

INFORMAp6ES DE RESIDUOS SOLIDOS 198

13 SISTEMATICA DE REVISOES 199

14 MUDANgAS NA LEGISLAQAO 200

15 PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA PROGRAMAS CONSIDERAqOES
202

16 PROPOSTA DE PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 203

161 RESUMO DO CENARIO ADOTADO 203

162 METAS A SEREM ATINGIDAS 204

163 AVALIAQAO ECONOMICO FINANCEIRA DO PLANO 205

1631INVESTIMENTOS 205

1632DESPESAS CORRENTES 205

164 PLANOS E PROGRAMAS A SEREM IMPLANTADOS 206

1641 INTRODuGAo 206

1642PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTAO 207

1643PROGRAMA DE IMPLANTAgAO DE ENTE REGULADOR 211

1644PROGRAMA DE IMPLANTAgAO DE SISTEMATICA DE ACOMPANHAMENTO DAs ATIVIDADES DE LIMPEZA

URBANA PELA POPULAgAO 214

1645PROGRAMA DE IMPLANTAgAO DE AQOES DE EMERGENCIA 218

1646PROGRAMA DE IMPLANTAQAO DE COOPERATIVA NA GESTAO DA USINA DE TRIAGEM 220

1647PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE DA USINA DE TRIAGEM 226

1648PROGRAMA DE IMPLANTAQAO DE CENTRAL DE MOAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS DE PODA

229

1649PROGRAMA DE EDUCAAoAMBIENTAL PARA RECICLAGEM 233

4



milliconsuh
16410 PROGRAMA DE ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS SETORIAIS PARA AUMENTAR RECICLAGEM DE

RESIDUOS PASSIVEIS DA LOGISTICA REVERSA 237

16411 PROGAMA DE MINIMIZAQAO DE RESIDUOS NOS CHAMADOS LOCAIS VICIADOS 240

16412 PROGRAMA DE IMPLANTAQAO DA UNDADE DE RECUPERAQAO DE ENERGIA 245

17 CONSIDERAIOES FINAIS 248

18 EQUIPE TECNICA 249

19 BIBLIOGRAFIA 250

20 ANEXOS 254

5



ksonsuh
y

1 INTRODUgAO

O presente estudo tern como objetivo apresentar o Plano Municipal de Gestao

Integrado de Residuos Solidos conforme estipulado pela Politica Nacional de

Residuos Solidos estabelecida pela Lei 1230510em seu artigo 100 do municipio de

Mogi da CruzesSP em atendimento ao Instrumento de ContrataQao 1452012

PMMC

v
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2 CADASTRO

21 SERVIQO

Nome Plano Municipal de Gestao Integrado de Residuos Solidos

Local Mogi das CruzesSP

22 CONTRATANTE REPONSAVEL LEGAL

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESA

Av Vereador Narciso Yague Guimaraes 277 Centro Civico
Enderego

Mogi das CruzesSP

Contato
Romildo Campello
Secretario Municipal do Verde e Meio Ambiente

Telefone 11 47985961

23 EXECUQAO DA AVALIAQAO RESPONSAVEL TECNICO

Nome Ambconsult Estudos e Projetos Ambientais Ltda

Rua General Jardim 618 Cj 41 Vila Buarque
Enderego CEP 01223 010 Sao PauloSP

Coordenador a Eng Cyro Bernardes Junior

responsavel Socio Diretor

t6cnico CREA 0600579417

Telefone 11 3628 7324
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DIAGNOSTICO SOBRE A GESTAO DE
RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO
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3 DIAGNOSTICO INTRODUqAO

O diagn6stico tem como objetivo fazer um levantamento da situagao atual dos servigos

de limpeza urbana a gestao de residuos no municipio avaliando a cobertura

qualidade eficacia e situagao ambiental dos servigos para fornecer subsidios a

elaboragao do Plano Municipal Nesta etapa e feita uma caracterizagao do municipio

do ponto de vista s6cioecon6mico e de use e ocupagao do solo e sac avaliadas as

taxas de crescimento a seus vetores de forma que se possam estabelecer as

demandas para os pr6ximos 30 anos conforme item 121do referido contrato A

populagao para 2043 foi estimada a partir do dado do censo de 2010 utilizando a taxa

geometrica de crescimento mais provavel As estimativas para o horizonte de

planejamento do projeto fazem parte do relat6ric 2

Este estudo procurou atender tambem ac estabelecido pela Lei 1144507

regulamentada pelo Decreto721710bem como pela Resolugao Recomendada N

7509do Conselho das CidadesMinisterio das Cidades al6m da Lei 1230510

A coleta dos dados foi realizada por meio de visita ao municipio na qual se levantou o

organograma da gestao de residuos s6lidos no municipio Este organograma orientou

a entrega de questionarios especificos a cada Secretaria agilizando a coleta de

informag6es e direcionando a obtengao dos dados aos 6rgaos que det6m os mesmos

Alem disso foi realizada uma inspegao nos servigos de limpeza para avaliar in loco a

qualidade dos servigos Para avaliar a situagao dos residuos que nao sao de

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes PMMC foram

selecionados os principais operadores da gestao de um determinadc tipo de residuo

Para os residuos industrials por exemplo foi realizada uma entrevista com o tecnico

principal da JSL Residuos SA a maior operadora de coleta de residuos industriais no

municipio e a partir dos dados fornecidos se estimou o volume gerado no municipio
O resultado e uma estimativa mas com uma ordem de grandeza do volume gerado

naquela categoria Em alguns casos como por exemplo dos residuos da construgao

civil e eletroeletr6nicos foram utilizadas taxas de geragao da bibliografia

9



keonsult

4 CARACTERIZAQAO DO MUNICIPIO DE MOGI DAS

CRUZES

41 CARACTERIZAQAO GERAL

Mogi das Cruzes esta situada no extremo leste da Regiao Metropolitana de Sao Paulo

e e o maior e mais desenvolvido municipio da Regiao do Alto Tiete Com area

territorial de 721 km2 faz limite com os municipios de Santa Isabel Guararema Biritiba

Mirim Bertioga Santos Santo Andre Suzano Itaquaquecetuba e Aruja

Figura 41 Localizagao do Municipio de Mogi das Cruzes Fonte Wikipedia a enciclopedia

livre 2013

De acordo com SEADE Fundagao Sistema Estadual de Analise de Dados 2012A

populagao em 2010 segundo o censo demografico era de 387779 habitantes com

densidade demografica de 54365habkm2

O Indice de Desenvolvimento Humano do municipio dados de 2000 e de 0801

sendo considerado elevado A cidade ocupa o 163 lugar no ranking dos municipios de

Sao Paulo classificados segundo o IDH

10
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Os principais acessos a cidade fazemse pelas Rodovias Ayrton Senna Presidente

Dutra e Pedro Eroles tambem conhecida como MogiDutra

O Municipio possui alem da propria sede outros sete distritos Sabauna Taiagupeba

Jundiapeba Cezar de Souza Biritiba Ussu Quatinga e Braz Cubas

Mogi das Cruzes localizase no compartimento hidrografico do Alto Tiet6Cabeceiras

a aproximadamente 50 km da nascente do Rio Tiete no municipio paulista de

Salesopolis O Sistema Produtor do Alto TieteCabeceiras e uma das principais fontes

de abastecimento de Sao Paulo a regiao Envolve seis barragens e as respectivas

interligagoes Tres delas ocupam porgoes do territorio mogiano Jundiaf e Taiaqupeba
e Biritiba

Mogi das Cruzes situase a uma altitude media de 780 metros e e cortado por duas

serras a Serra do Mar e a Serra do Itapety Seu clima como em toda a Regiao
Metropolitana de Sao Paulo e o subtropical O verao e pouco quente e chuvoso o

inverno ameno e subseco A media de temperatura anual gira em torno dos 20C

sendo o mes mais frio julho media de 15C e o mais quente fevereiro media de

2TC O fndice pluviometrico anual fica em torno de1300 mm

O municipio possui cerca de 60 de seu territorio contido em areas legalmente
protegidas sendo que 49 de sua superffcie estao em Area de Protegao de

Mananciais a os 11 restantes em outras categorias de preservagao como unidades

de conservagao e areas tombadas

42 HISTORICO

Mogi das Cruzes comeqou como um povoado por volta de 1560 servindo como um

ponto de repouso aos bandeirantes e exploradores indo e vindo de Sao Paulo entre

eles Bras Cubas Gaspar Vaz Guedes foi responsavel pela abertura da primeira

estrada entre a capital e Mogi iniciando o povoado posteriormente elevado a Vila

com o nome Vila de SantAna de Mogi Mirim O fato foi oficializado em 1 de

setembro de 1611 Em 13 de marqo de 1865 foi elevada a categoria de Cidade e em

14 de Abril de 1874 a condigao de Comarca de Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes acolhe colonias de diversas nacionalidades com destaque para a

colonizaQ5o japonesa Aproximadamente 81 da populagao sao constitufdos por

japoneses e descendentes ja em sua terceira geragao Alem disso o municipio possui
uma consideravel populagao nordestina composta em sua maioria por pessoas que

11
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migraram inicialmente para a cidade de Sao Paulo e depois mudaramsepara Mogi
das Cruzes em busca de qualidade de vida

Desde os tempos coloniais o municipio vem se caracterizando como produtor

agricola apresentando como principais culturas cafe algodao cana de aqucar e

fumo

A partir de 1920 com o assentamento dos imigrantes japoneses observouse o

desenvolvimento da cultura do chi que atingiu seu auge no periodo da Segunda
Guerra Mundial Ap6s o seu termino a col6nia nip6nica passou a cultivar batatinha e

repolho

Hoje Mogi das Cruzes comparece como um dos municipios de maior destaque na

produgao de hortifrutigranjeiros integrando o cinturao verde da Regiao Metropolitana
de Sao Paulo

43 ORDENAMENTO TERRITORIAL

A maior parte do territorio de Mogi das Cruzes se insere em areas legalmente

protegidas ver figura 42 A area de protegao de mananciais comp6e a parte sul do

municipio enquanto a Serra do Itapeti se situa na porgao norte A Area de Protegao
Ambiental do Tiete constitui uma faixa que atravessa o municipio de leste a oeste na

parte central em meio a area mais urbanizada da cidade

O Plano Diretor de Mogi das Cruzes divide o territorio do municipio nas seguintes

categorias

I areas urbanas

II areas de expansao urbana

III areas rurais

Como pode ser visto na figura 43 as areas urbanas se concentram nas partes
central e noroeste do municipio com alguns pequenos focos ao sul na area de

protegao de mananciais As areas de expansao urbana estao situadas a noroeste a

leste e tambem ao sul da area urbana

12
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Figura 42 Areas Legais de ProteaoAmbiental Fonte Plano Diretor de Mogi das Cruzes
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Figura 43 Areas Urbanas de Expansao Urbana a Rurais Fonte Plano Diretor de Mogi

das Cruzes
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44 PERFIL SOCIOECONOMICO

441 Economia

Mogi das Cruzes tem uma economia muito diversificada As tabelas a seguir

apresentam alguns indicadores econ6micos do municipio nos 61timos anos

Tabela 41 Evolugao nos empregos formais numero de empresas a salario medio

1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Empregos 42991 46038 46465 60736 67306 76359 82078 83924 90487

Empresas atuantes 9834 10863 10901

Salario medio mensal

em salarios minimos 33 32 33 31 3

Fonte SEADE Fundaqao Sistema Estadual de Analise de Dados 2012

Tabela 42 Produto Interno Bruto do Municipio

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIB

milh6es de 2215 2518 2615 2992 3562 4039 4358 4831 5497 6698 7712
reais

correntes
PIB per

capita reais 6360 7542 7686 8632 10089 11236 11909 12972 15250 18037 20552

correntes

Participaao
no PIB do 058 059 056 058 061 063 060 060 061 067 071
Estado

Fonte SEADE FundaQ6o Sistema Estadual de Analise de Dados 2012
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Tabela 43 Contribuigao dos setores da economia no PIB do municipio do total do

valor adicionado

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Servigos 6546 6274 6454 6325 6039 5686 5917 6151 6227 6332 6562

Agropecuaria 167 176 248 343 294 271 188 189 215 125 164

Industria 3287 355 3298 3332 3667 4044 3894 366 3558 3543 3275

Administragao 1115 1054 1135 1164 1103 1047 1103 1086 1103 1044 1044Publica

Fonte SEADE Fundagao Sistema Estadual de Analise de Dados 2012

Tabela 44 Participagao dos setores no total de empregos formais em

1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Agricultura Pecuaria

Produgao Florestal 154 454 504 366 37 34 31 29 27
Pesca e Aquicultura

Construgao 615 458 75 55 68 7 82 78 85

Industria 3939 3404 2697 2399 221 221 224 204 212

Comercio Atacadista e

Varejista e Comercio e

Reparagao de Veiculos 142 1692 1923 2304 216 211 205 211 206
Automotores e

Motocicletas

ServiQos 2983 3937 4126 4381 458 465 457 479 471

Fonte SEADE Fundaoo Sistema Estadual de Analise de Dados 2012

Mogi das Cruzes possui uma forte produgao de hortifrutigranjeiros integrando 0

cinturao verde da Regiao Metropolitana de Sao Paulo E o maior polo produtor de

hortaligas cogumelos caqui orquideas e n@speras do Brasil

Em 2010 a participagao dos empregos formais da agricultura pecuaria produgao
florestal pesca e aquicultura no total de empregos formais era igual a 27 A

participagao da agropecuaria no PIB municipal em 2009 era de164

No setor industrial destacamse a industria ceramica de material eletrico papel

quimica e tratores O municipio abriga o Parque Industrial do Taboao criado pela Lei

Estadual no2952 de 15 de julho de 1981 e pela Lei Municipal n2517 de 18 de abril

de 1980 No espago de 15 milhoes de metros quadrados a prefeitura oferece

incentivos fiscais que variam de acordo com o faturamento a geragao de empregos do

empreendimento Segundo o site da prefeitura a area ja possui 31 industrias em

16
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funcionamento entre elas a GM Motors e a Kimberly Clark oito em construgao e

mais doze proprietarias de terrenos no local

A participagao dos empregos formais da industria no total de empregos formais em

2010 era igual a 212 Em 2009 a participagao da industria no PIB municipal total
do valor adicionado era de3275

O setor de servigos e o que contribui com major valor no PIB municipal a que gera o

major numero de empregos formais Mogi das Cruzes abriga duas das maiores

empresas de telemarketing do Pais a TIVIT e a Contractor

A contribuigao dos setores no PIB municipal atualmente a semelhante a observada

dez anos atras Em torno de 2004 o setor de servigos perdeu um pouco de espago

mas sua contribuigao logo voltou a subir e atingir em 2009 65 do total do valor

adicionado

Apesar do expressivo aumento no numero de empregos verificado entre 2006 e 2010

o salario medio mensal calculado em salarios minimos caiu progressivamente entre

2006 e 2010 Em relagao ao restante do Estado de Sao Paulo em 2000 a renda per

capita do municipio era de 255 salarios minimos um pouco abaixo da media estadual

que era de 292 salarios minimos

O PIB municipal e o PIB per capita entretanto aumentaram 15 entre 2008 e 2009 e

a participagao de Mogi no PIB estadual tambem cresceu ano a ano entre 1999 e

2009

442 Demografia

Em 2010 segundo dados da Fundagao Seade Mogi das Cruzes contava com 387260

habitantes sendo que 9214 eram constituidos pela populagao urbana e somente

786 pela populagao rural Conforme se observa nas tabelas a seguir nos ultimos

dez anos verificouse uma crescente urbanizagao no municipio com a progressiva

redugao do percentual da populagao rural As taxas de crescimento da populagao
tanto urbana quanto rural tambem vem diminuindo ao longo das tres ultimas decadas

sendo que nos ultimos dez anos a taxa geometrica de crescimento anual da populagao
total foi de 162
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Tabela 45 Populagao Total urbana a rural

1980 1985 1990 1995 2000 2010

Populagao Total 196941 228842 264422 296295 329653 387260

Populagao Urbana 174133 204386 238516 269193 301578 356835

Populagao Rural 22808 24456 25906 27102 28075 30425

Populagao Urbana 8842 8931 9020 9085 9148 9214

Populagao Rural 1158 1069 980 915 8152 786

Fonte SEADE Fundagao Sistema Estadual de Analise de Dados 2012

Tabela 46Taxa Geometrica de Crescimento Anual da Populag5o em aa

19801991 19912000 20002010

Populag5o Total 297 216 162

Populagao Urbana 318 23 17

Popula4aoRural 129 075 081

Fonte SEADE Fundagao Sistema Estadual de Analise de Dados 2012

Tabela 47 Indicadores demograficos comparagao com o Estado de S5o Paulo

Ano Mogi das Cruzes Estado de Sao Paulo

Populagao com Menos de 15 Anos 2011 2378 2148

Populagao com 60 Anos a Mais 2011 1027 1155

Taxa de Natalidade por mil habitantes 2010 15 1459

Taxa de Mortalidade Infantil por mil
2011 1241 1155nascidos vivos

Fonte SEADE Fundagao Sistema Estadual de Analise de Dados 2012

A populagao de Mogi e ligeiramente mais jovem que a media do Estado de Sao Paulo

e apresenta taxas de natalidade e mortalidade infantil um pouco mais alta que a

media estadual

45 SANEAMENTO

Tabela 48 Nfvel de atendimento dos servicjos de saneamento em

1991 2000 2010

Abastecimento de Agua 8762 9175 94

Coleta de Lixo 9431 9729 9912
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Esgoto Sanitario 7937 8005 8231

Fonte SEADE Fundagao Sistema Estadual de Analise de Dados 2012

A cobertura dos servigos de saneamento em Mogi das Cruzes vem aumentando nas

duas ultimas decadas mas em 2010 a media de atendimento no Estado de Sao Paulo

ainda era ligeiramente superior para o abastecimento de agua 9791 e esgoto

sanitario8975

Ainda segundo dados da SEADE Fundagao Sistema Estadual de Analise de Dados

2012 em 2003 42 do esgoto sanitario gerados no municipio eram tratados e em

2000 83 dos domicflios possufam infraestrutura interna urbana adequada

46 EDUCAPAO E SAUDE

461 Educag5o

O Indice de Educagao que compoe o IDH e e calculado com base na taxa de

alfabetizagao e na taxa de escolarizagao que para o municipio de Mogi das Cruzes e

igual a0910 considerado muito alto

Segundo dados da SEADE Fundagao Sistema Estadual de Analise de Dados 2012

a taxa de analfabetismo da populagao com 15 anos ou mais em 2000 era de 65 e

a media de anos de estudos da populagao de 15 a 64 anos era 786 anos Ambos os

indicadores estao ligeiramente acima da media do Estado de Sao Paulo no mesmo

ano

462 Saude

Em 2009 Mogi das Cruzes contava com 140 estabelecimentos de saude sendo 36

pGblicos 101 privados com fins lucrativos e 3 privados sem fim lucrativos

A tabela a seguir apresenta alguns indicadores de saude do municipio em

comparagao com amedia do Estado de Sao Paulo
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Tabela 49 Indicadores de saude do municipio de Mogi das Cruzes a media estadual

Indicador Ano Mogi das Estado de

Cruzes SP

Total de Despesas Municipais Saude Em reais de 2011 2009 84423306

Despesa per Capita com Saude Em reais de 2011 2009 28353 44764

Unidades de Atengao Basica de Saude 2010 29

Leitos de Internagao 2011 742

Leitos de Internagao Coeficiente por mil habitantes 2011 189 231

Leitos SUS 2011 551

Leitos SUS Coeficiente por mil habitantes 2011 141 145

Taxa de Natalidade Por mil habitantes 2011 1583 1468

Taxa de Fecundidade Geral Por mil mulheres entre 15 e 49
2010 5277 5112

anos
Taxa de Mortalidade Infantil Por mil nascidos vivos 2011 1241 1155

Taxa de Mortalidade na Infancia Por mil nascidos vivos 2010 1446 1369

Taxa de Mortalidade da Populagao entre 15 e 34 Anos Por 2010 11113 11798
cem mil habitantes nessa faixa etaria

Taxa de Mortalidade da Populagao de 60 Anos a Mais Por 2010 374459 363816
cem mil habitantes nessa faixa etaria

Wes Adolescentes com menos de 18 anos 2010 66 696

Wes que Tiveram Sete e Mais Consultas de PreNatal 2010 6925 7811

Partos Cesareos 2010 5496 587

Nascimentos de Baixo Peso menos de25kg 2010 917 915

Gestagoes PreTermo 2010 866 867

SEADE Fundaqao Sistema Estadual de Analise de Dados 2012

Observando a tabela notase que os indicadores de saude do municipio de Mogi das

Cruzes apresentam valores muito proximos as medias do Estado de Sao Paulo

apesar da despesa per capita com saude ser no municipio muito inferior a media

estadual

47 ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL

Os estudos de projegao populacional sao normalmente bastante complexos e devem

ser analisadas todas as variaveis infelizmente nem sempre quantificaveis que

possam interagir na localidade especifica em analise Ainda assim podem ocorrer

eventos inesperados que mudem totalmente a trajetoria prevista para o crescimento

populacional

As sofisticagoes matematicas associadas as determinagbes dos parametros de

algumas equagoes de projegao populacional oscilam se nao forem embasadas por
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informagoes paralelas na maioria das vezes nao quantificaveis como aspectos

sociais econdmicos geograficos historicos etc

A escolha do metodo de projegao adotado neste trabalho foi baseada na formula

utilizada comumente nos orgaos estaduais em Sao Paulo MPlanejamento

Orgamento e Gestao 2006 a seguir
L

K
ettoP

0

O grafico abaixo mostra a evolugao da taxa geometrica de crescimento com base nos

dados da Tabela 46

Evolu4So da taxa de crescimento populacional
Mogi das Cruzes

35

3

25

2 ttaxa pop total

Potencia taxa pop
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t 05 R09997
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Grafico 41 Evolugao da taxa de crescimento populacional de Mogi das Cruzes

Analisandose o grafico verificaseque ha uma diminuigao significativa na taxa de

crescimento populacional ao longo do tempo mas com uma tendencia a ficar

estabilizada Desta forma caso nenhum grande empreendimento seja implantado na

cidade e provavel que a taxa de crescimento para os prdximos 30 anos fique por volta

de 15 Uma hipotese otimista consideraria que ocorreria a implantagao de varios

novos empreendimentos levando a um aumento da populagao Uma pessimista seria

aquela em que uma retragao das atividades levaria a um crescimento menor da

populagao A hipotese mais provavel e manter o ritmo de queda na taxa atual Como ja

ha uma tendencia a urbanizagao estimase que a taxa media do crescimento da
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populagao Urbana seria ligeiramente maior ou seja 16 Para o cenario otimista se

propoe uma taxa de 18 tanto para a populagao total quanto Urbana e de 12

para um cenario pessimista O grafico a seguir mostra a curva de crescimento da

populagao total e Urbana para o cenario realista

ESTIMATIVA DE CRESCIMENTOMOGI DAS CRUZES

REALISTA

TAXA15TOTAL E 16URBANA

700000

600000

500000

Z 400000

m 300000 Total

200000 Urbana

100000

0

2000 2010 2020 2030 2040 2050

ANOS

Grafico 42Estimativa de crescimento populacional Hipdtese Realista

Com base na projegao geometrica para o cenario realista no ano de 2043 haveria

na cidade 575765 habitantes sendo 528962 na area Urbana Estes valores serao

utilizados para se prever o crescimento ca demanda nos servigos de limpeza

Urbana dentro do horizonte do projeto
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5 DIAGNOSTICO DOS SISTEMAS DE LIMPEZA

COLETA E DESTINAPAO DE RESIDUOS SOLIDOS

51 GESTAO DA LIMPEZA URBANA

A gestao dos servigos relativos a limpeza publica e de responsabilidade da Prefeitura

Municipal de Mogi das Cruzes mas toda a parte operacional e terceirizada Os

residuos solidos urbanos aqueles coletados pela municipalidade residuo solido

domiciliar de varrigao de limpeza de feiras de bueiros parques e da capinagao sao

enviados para um aterro particular UTGR Jambeiro em Jambeiro Os unicos residuos

que nao sao enviados sao os reciclaveis originados na usina de triagem e parte dos

recebidos nos Ecopontos ou seja os materiais reciclaveis eletroeletronicos oleo

comestivel madeira pneus basicamente que sao comercializados

52 CARACTERIZAqAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES

521 Caracterizagao Gravimetrica a Fisicoquimica

Considerando a proximidade de Mogi com cidade de Sao Paulo e o perfil de seus

habitantes os resultados de Sao Paulo podem ser considerados uma boa estimativa

Alem do que o numero de amostras feitas em Sao Paulo dao uma representatividade
muito grande Besse estudo Entretanto como nao ha um estudo de caracterizagao dos

residuos domiciliares gerados em Mogi das Cruzes E como este dado e muito

importante para a gestao da limpeza urbana no municipio recomendaseque se faga
uma caracterizagao para Mogi das Cruzes utilizando a mesma metodologia para se

ter uma ideia mais precisa alem disso outros residuos Como poda Goleta seletiva

devem ser incluidos para que se possa avaliar melhor suas possibilidades de

reciclagem

Concluindo a caracterizagao do residuos solidos urbanos para este trabalho sera a

realizada para o municipio de Sao Paulo LIMPURB PREFEITURA MUNICIPAL DE

SAO PAULO 2004
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A composigao gravimetrica do residuo domiciliar do trabalho citado esta na tabela a

seguir

Tabela 51 Caracterizagao dos residuos Solidos Domiciliares Municipio de Sao Paulo

LIMPURB PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO 2004

MATERIAL
Municipio de

Sao Paulo Base Seca

Materia Organica 6080

Papel Papelao e Jornal 956

Plastico Mole 1092

Plastico Duro 335

Trapos e Panos 315

Outros 884

Diversos 147

Aluminio 058

Borracha 017

Espuma 010

Couro 002

Embalagem Longa Vida 105

Embalagem PET 048

Isopor 017

Pilhas e Baterias 004

Madeira 085

Vidros 117

Terra e Pedra 157

Metais Ferrosos 117

O RSD e composto em sua maior parte de materia organica e secundariamente de

papel e Plastico havendo uma pequena porcentagem de trapos aluminio e outros

materiais reciclaveis Considerandoseque papel plastico trapos borracha aluminio

couro metais ferrosos isopor embalagem longa vida PET e vidros sao reciclaveis

secos existe um potencial para reciclagem dos materiais presentes da ordem de

316do residuo coletado em base seca Como a umidade e de 55 em base umida

o reciclavel seco seria de 174 Novamente estes valores deverao ser obtidos para

Mogi

No mesmo trabalho LIMPURB PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO 2004 foi

realizada uma avaliagao das caracterfsticas fisicoquimicas do Residuo Solido

Domiciliar mostradas a seguir
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Tabela 52 Caracterfsticas Ffsicoqufmicas do RSD LIMPURB PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO PAULO 2004

Municfpio de Sao Paulo

Parametro Media Maxima Minima

Umidade 5507 6515 45

pH 689 714 663

Cinzas a 550 C 742 999 485

Cinzas a 970 C 667 896 439

Materia organica 3759 4644 2873

Cadmio mgCdKg ND ND

Calcio mgCaKg 287278 417621 156934

Chumbo mgPbKg 178 465 0

Cobre mgCuKg 1306 2282 331

Cromo total mgCrKg 954 2818 0

Manganes mgMnKg 2731 4133 133

Mercurio mgHgKg ND ND

Niquel mgNiKg 032 084

Zinco mgZnKg 3185 4745 1625

Potassio mgKKg 24478 27899 21057

Fdsforo total mgPKg 8115 31061

Carbono C 1717 1876 1559

Hidrogenio H 57 622 519

Nitrogenio N 008 012

Enxofre S 008

Poder calorifico inferior kcalkg 12 148 091

Poder calorifico superior kcalkg 148 178 119

Observase que os valores apresentaram uma variagao razoavel para alguns

parametros ja que uma caracteristica do lixo domestico a sua heterogeneidade

Considerando os resultados como uma faixa tipica presente nos residuos notase que

estes apresentam teor de cinzas reduzido mostrando pequena quantidade de material

inerte ao calor minerais Por outro lado o poder calorifico do mesmo e modesto

sendo associado a presenga de materiais inflamaveis papeis plasticos etc
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Verificase tambem a grande porcentagem de materia organica corroborando o

verificado na composigao gravimetrica

Os resultados para o Municipio de Sao Paulo mostram a presenqa de metais em

teores reduzidos como chumbo cobre cromo e zinco e a aus@ncia sistematica de

cadmio e mercurio Para efeito de comparagao todos os valores medios foram

inferiores aos Valores de Referencia para Qualidade do Solo adotados pela CETESB

Estes valores representam a media dos teores de metais pesados encontrados nos

solos do Estado de Sao Paulo mostrando o baixo teor destes no residuo sdlido

urbano

522 Classificagao

O residuo s6lido domiciliar e enquadrado na Classe II A residuo nao perigoso nao

inerte segundo o criterio definido na NBR 10004 Classificagao de Residuos

E considerado nao perigoso por nao possuir caracteristicas Como inflamabilidade

corrosividade reatividade toxicidade e patogenicidade

E considerado nao inerte por apresentar biodegrabilidade combustibilidade e

solubilidade em agua

523 Taxa de Geragao per capita de Residuos Solidos Urbanos

A CS Brasil informou a quantidade mensal de Residuos Solidos Domiciliares coletados

no ultimos 3 anos apresentada na tabela a seguir
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Tabela 53 Residuo Solido Urbano Coletado pela CS Brasil em toneladas no Municipio
de Mogi das Cruzes

MES 2010 2011 2012

Janeiro 891201 854700 924506

Fevereiro 876310 833381 901485

Margo 985685 853599 920093

Abril 944037 836883 885054

Maio 314886 837797 897003

Junho 966081 858907 840958

Julho 920161 874771 876215

Agosto 696600 789226 841559

Setembro 822506 854907 788754

Outubro 840457 868215 868894

Novembro 780044 889066 838150

Dezembro 103858 962924 962924

Subtotal 9141826 103143 76 105455 95

Total dos 3 anos 30001797
Fonte Rodrigues 2012

Com base nas informag6es acima e considerandoseque a coleta abrange 98 da

populagao total do municipio em 2010 a coleta per capita de lixo domiciliar foi de

0772 kghabdia e em 2012 foi de 0867 kghabdia Isto significa que houve um

crescimento de coleta de00475kghabanoano Estas taxas serao utilizadas para se

fazer as estimativas de crescimento da geragao de RSD no municipio Para efeito de

dimensionamento se adotou que o peso especifico aparente do lixo nao compactado
foi 186 kgm3 De acordo com a Associagao Brasileira de Empresas de Limpeza
Publica e Residuos Especiais ABRELPE em 2011 os municipios da Regiao Sudeste

com populagao de 250000 habitantes apresentaram uma taxa de coleta de 09

kghabano semelhante ao valor obtido para Mogi das Cruzes
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53 COLETA DE RESIDUOS

531 Coleta de Residuos Domiciliares
ti

Os municipes colocam seus residuos em sacos plasticos na calgada ou em coletores

elevados para serem recolhidos fotos 1 e 2

A cidade e dividida em 32 setores de coleta na area urbana e 4 na zona rural

Diariamente sao coletados em media 19 setores No centro a coleta e diaria e nos

demais e feita em dias alternados Rodrigues 2012 Em 15 setores a coleta ocorre

as segundas quartas e sextas e em outros 15 as tergas quintas e sabados Na area

rural ha dois em que a coleta e nas tergas quintas e sabados e nos outros dois as

segundas quartas e sextas Em cada setor sao percorridos de 38 a 45 km em media

e cada veiculo coleta um circuito por dia A distancia percorrida entre a garagem o

setor de coleta estagao de TRANSFERENCIA e a garagem a estimada em 4 kmdia

O servigo opera de segunda a sabado sendo que a equipe trabalha 9 hsdia de

segunda a sabado

Segundo Rodrigues 2012 em cada viagem sao coletadas cerca de 12 toneladas

valor obtido por estimativa e nao por pesagem

As caracteristicas principais do servigo de coleta de residuos domiciliares em Mogi

sao

Abrangencia zona urbana e zona rural com uma cobertura de 98 dos

habitantes

Frequencia dias alternados nos bairros da zona urbana e rural e diaria no

centro da cidade

Maodeobra por veiculo tres coletores e o motorista do caminhao

Maodeobra total na coleta 90 coletores e 30 motoristas de compactador

Equipe de suporte 14 pessoas coordenador fiscal de coleta fiscal de trafego
etc

Equipamentos 20 caminhoes compactadores marca Volkswagen ano 2011

com capacidade de 15 made lixo

Massa coletada media diaria cerca de 330tdia durante 6 diassemana
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Foto 1 Lixo sendo coletado na calgada
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Foto 2 Outro tipo de coletor este utilizado em pequenos negocios
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Foto 3 Equipe coletando lixo

Analise Critica

A tabela 54 mostra os indices de desempenho obtidos para o municipio de Mogi das

Cruzes em comparaao a valores da literatura a de outros municipios
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Tabela 54 Comparagao do Desempenho da Coleta Regular em Mogi da Cruzes com

Outros Munici ios

Mogi das Ouro Preto Belo Horizonte

Indice Cruzes
Itabira

Basculante Compactador
Compactador

Compactador
1 1

Pesocoletordia
4000 7986 635 4030

kgcoldia

Kg lixokmcircuitodia 266 a 315 260 35 163

Kg coletadokmtotal
242 97 NA NA

percorridodia

Velocidade de coleta
48a60 5 NA 4 a652kmh

Distancia percorrida
126a 15 NA 1825 NA

coletakmgaridia

Horas trabalhadas
90 8 675 8

hdia
1 Rezende Barros 2000 2IPTCEMPRE 2000

Conn base na tabela verificaseque o desempenho esta semelhante ao obtido

em a Belo Horizonte onde a coleta a feita tambem com caminhoes compactadores O

peso coletado ficou inferior ao de Itabira cidade de Minas Gerais com cerca de

100000 habitantes Uma possivel explicagao seria que o circuito em Itabira e menor

com a mesma densidade de lixo Alem disso outra possibilidade e que a distancia

entre garagem circuito e destino seja menor em Itabira do que em Mogi ou mesmo o

tempo de descarga A velocidade de coleta esta dentro da media Em termos de horas

trabalhadas e do tamanho da equipe os valores estao dentro dos usuais para

municipios deste porte A frota e bastante nova tem menos de 3 anos

A CS Brasil dispoe de um sistema de controle e sistematizagao dos dados adequado

532 Coleta de Materiais Reciclaveis

Os materiais reciclaveis papeis metais plasticos vidros sao separados pelo

municipe populagao e estabelecimentos comerciais e a coleta a feita porta a porta

com o auxilio de dois caminhoes gaiolas e um compactador O servigo e executado

pela CS Brasil Sao 12 circuitos de coleta sendo 6 coletados com os dois gaiolas e 1

com o compactador Estes circuitos cobrem toda a cidade Abaixo um resumo dos

servigos prestado Rodrigues 2012

Abrangencia zona urbana
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Frequencia uma vez por semana em cada bairro

Maodeobra 6 coletores e 3 motoristas dos caminhoes

Equipamentos dois caminhoes gaiola de 25 m3 e um compactador de 19 m3 ver

foto 3

Peso coletado por dia media 12 circuitos coletados por semana sendo que em

cada circuito se coleta em media 5t assim sao 60tsemana coletadas de segunda
a sabado ou 12tdia

Peso coletado especifico 0030 kg de recicladoshabdia

Os residuos oriundos dos serviqos de coleta seletiva sao destinados para a central de

triagem ou para a estagao de TRANSFERENCIA

GY r

e

t
q f

Foto 4 Compactador utilizado na coleta seletiva

A tabela a seguir mostra as rotas da coleta seletiva e os dias de recolhimento
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Tabela 55 Resumo das Rotas de Coleta Seletiva

Segunda Feira Terga Feira Quarta Feira

Diurno Noturno Diurno Noturno Diurno Noturno

Das 750 as Das 1900as Das 730as Das 1900as Das 740as Das 1900as
1400 2330 1300 2300 1100 2400

1 2 3 4 5 6

Cl Res Claudia V Oliveira Jd Assunta CjHabAlvaro Res Real Park Prefeitura
Bovolenta

VI Sao
A Partir Das

Camara
L Pauliceia Vila Elena Jundiapeba Sebastiao

1200 As
Municipal1630h

VSAo Paulo Nova Estancia
Nova

Jd Ivete Jd SAO Pedro Mogi Moderno
Jundiapeba

V Nova BertioguinhaCjV Suissa
Aparecida Novo Mundo

VI Raica

Jd Juliana

Das 1400as Das 2330as Das 2300as Das 16400 As Das 2400as
1700 340 330 1930 240

Cl Res Claudia Socorro Velho Alto I pIranga
Cj Resi

Vila Rachel
Cocuera

V Horizonte Jardim Socorro Jardim Santista Jd Bela Vista Cj Hato Taysa

Vila Nova
V Vitoria Jd Cintia V ReisSocorro

Socorro
Res Santana

Jd Das
Estancia Bandeiras

Pq Santana CDHU

Chacara Jafet Lot Joao Paulo
De Arruda

Lot Morada Do
Sol l

Lot Rio Acima

Nucleo
Industrial Ver

Alcides C Filho

Res Colinas

Res Real Park

Conj Jefferson
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Tabela 56 Resumo das Rotas de Coleta Seletiva continuagao

Quinta Feira Sexta Feira Sabado

Diurno Noturno Diurno Noturno Diurno Noturno

700 As 1300 19 00 as 2200 730 As 1100 1900As 2230 700 As 1030 1900as 2240

7 8 9 10 11 12 a 13

Cj Res Do
Vila Lavinia

JdPonte
Vila Industrial Cidade Jardim Res MiragemBosque Grande

Jd A o

i Iii
Vila Bernadotti Jd Marica Mogilar Jd Esperanga Vila Paulista

Ili EE Iii

Jd Apolo Vila Celeste Jd Nautico Nova Mogilar Jd Primavera Vila Jundiai

Jd Dos Vlia ChinesaV Jd
Jd Rubi Vila Beija Flor

Amarais Cleo StaCarolina

Jd Layr VI Aurea Maria Lot Alvrada
Vila Nova

Cintra

Jd Laiyr Ii VI Ororoxo VIBrasileira

Jd Pavao Jd Aracy VI Melchizedec

Jd Planalto
Lot Joao Luiz

VI MunicipalBraz

Js Santa Parque VI Pomar
Tereza Municipal
VI Sao Cj Hab Jardim

Francisco Marica

Jd Mogi
Jd Rodeio

Pq Ponte

Grande

Das 2200as Das 1200As Das2230as Das 2240as
2430 1930 520 2430

Vila Rubens Arua
Alto Do Boa

Jd Modelo
Vista

Vila Nancy Eco Parque Conj Hab Ana
Jd Universo

Paula

Vila Progresso Eco Lagos
Conj Sao

Vila Cecilia
Sebastiao

Vila Sao Sagrado

Francisco
Vila Da Prata Coragao De

Maria

Vila Caminho
Vila Brascuba

Do Mar

Conj Morumbi
Vila Paulista

Da Estagao
Jd Camila

Jd Sao

Francisco

Vila Caputera
Jd Veneza

Vila Ressaca

Vila Natal

Vila Sao Joao
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Analise Crftica

Segundo as informagbes fornecidas pela CS Brasil o total recuperado pela coleta de

material reciclavel e de 12tdia Isto equivaleria a 36 do total de residuo solido

domiciliar

Tabela 57 Comparagao do Desempenho da Coleta Seletiva em Mogi corn Outros
Municf ios

Indice Mogi das Cruzes Itabira Belo Horizonte

basculante basculante compactador 1

Pesocoletordia
5000 1347 4030

kgcoldia

Kg lixokmcircuitodia 116 26 163

Kg coletadokmtotal

percorridodia
862 12 NA

Velocidade de coleta
53 ND 4 a652kmh

Distancia
215 ND NA

percorridakmgaridia
Horas trabalhadas

9 8 8
hdia

1 Rezende Barros 2000 2IPTCEMPRE 2000

Na Regiao Sudeste segundo a ABRELPE 2010 havia em 2010 1326 municipios
com algum tipo de coleta seletiva correspondendo a 795 do total avaliado De

acordo com estudo realizado pelo Ministerio das Cidades 2008 os municipios entre

100000 e 300000 habitantes avaliados que possuiam coleta seletiva recolhiam 91

kghabano de reciclaveis O sistema atual de Mogi das Cruzes com base nos dados

fornecidos Rodrigues 2012 recolhe cerca de 10 kghabano considerando

populagao urbana atual de 361117 habitantes ou seja um volume superior a media

Com base nas caracteristicas do residuo solido urbano municipio de Sao Paulo
haveria um potencial para reciclar 316 do residuo em base seca plastico metal e

papel ou 174 do lixo gerado de forma que este valor poderia chegar a 262

kghabano

Quanto ao desempenho da frota os indices sao bastante superiores aos de Belo

Horizonte para a coleta regular A questao e que o dado de Belo Horizonte a de Coleta

regular e Como o reciclavel seco e mais leve se esperaria uma massa por coletor

menor ainda Esta informagao necessita ser analisada pois indica que muito

provavelmente se esta separando muito mal nas residencias O rendimento da equipe
de coleta esta tambem semelhante ao da coleta regular o que e muito positivo
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Com base no acima exposto a eficiencia de coleta e acima do usual muito

provavelmente a separagao nas casas esta deficientee Por outro lado se pode

aumentar a cobertura do servigo

Um importante comentario e que a massa coletada e o dobro da capacidade da Usina

de Triagem ou seja 50 do material recolhido na coleta na seletiva tem sido

destinado como lixo comum

Para se aumentar fraqao de reciclaveis secos coletada a fundamental que seja

realizado um trabalho de educagao ambiental junto a populagao no sentido de

melhorar a separaqao domestica

533 Coleta de Residuos Publicos

Os residuos de varriqao sao concentrados pelo varredor em pontos determinados

acondicionados em sacos cinza e recolhidos pela equipe da coleta regular no

caminhao nao havendo um serviqo de coleta especifico Os residuos de poda

capinagao sao colocados em caminhoes cagamba de 5m3 de capacidade Estes

caminhoes levam o residuo para a Estaqao de Transferencia Junto a esses sao

incluidos os residuos de limpeza de boca de lobo As caracteristicas principais deste

serviqo sao

Varrigao

Abrangencia Zona urbana

Frequencia varrigao coleta diariamente

MaodeObraMotoristas e coletores da coleta regular

Equipamentos utiliza o da coleta regular

Pesodia estimado 20 toneladasdia

Podacapinagaolimpeza de boca de lobo

Abrangencia Zona urbana

Frequencia depende da programagao da capinapoda e limpeza de boca de

lobo

MaodeObra8 Motoristas
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Equipamentos 5 caminhoes cagamba com 5m3 de capacidade

Pesodia estimado 3015 toneladasdia

A rota de coleta para os residuos publicos a realizada de acordo com o planejamento

da capinapoda e limpeza de boca de lobo

Os residuos da coleta publica sao destinados para o a Estagao de Transferencia e dai

para o aterro em use na epoca

Analise Critica

Nao foi observado nada que chamasse a atengao no que diz respeito a coleta e

transporte do material de varrigao e de capinagao

534 Coleta de Entulho

A coleta de entulho foi criada para remover o entulho despejado em locais

clandestinos como o mostrado na foto abaixo
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Foto 5 Locais de deposiaode entulho denominados locais viciados
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Atualmente 17 destes locais sac conhecidos e visitados regularmente pela CS Brasil

Ha um trabalho de fiscalizagao feito pelos fiscais da Secretaria de Seguranqa

detalhado em item separado mas este nao tern conseguido evitar o aparecimento

destes locais A fiscalizagao da Secretaria de Seguranqa atraves do monitoramento

aereo identificou os seguintes locais de destinagao de residuos clandestinos Avenida

Pedro Romero Estrada Santa Catarina Rua Catarina Carrera Marcatto Avenida

Lothar Waldemar Hoehne Rua Theodomiro Ferreira Gomes Rua Tailandia Estrada

da Pedra Afiada Avenida Amazonas Avenida Calh Nami Jafet Avenida Japao

Estrada Jinishi Shigueno

A CS Brasil disponibiliza alem do caminhao retroescavadeira apacarregadeira tipo

Bobcat para retirar o entulho do terreno e carregar o caminhao Os residuos retirados

dos locais viciados vao para o local denominado Caravelas os do Ecoponto vac para

a Estagao de TRANSFERENCIA

Abrangencia Zona urbana

Frequencia cada ponto viciado e visitado a cada 2 dias corn base nos dados

fornecidos

MaodeObra 5 Motoristas 10 auxiliares e 2 operadores de tratorbobcat

Equipamentos 5 Caminhoes carroceria de 5m3 1 Retroescavadeira 98 HP

FV80 e um Bob cat

Pesodia 73 toneladas removidas dos locais viciados e 1192t coletadas nos

ECOPONTOS em um total de 85tdia

Para este serviqo o trajeto GaragemCircuitoAterroGaragem tem em media 35 km 0

carregamento e descarregamento demora 4h cada viagem transporta 9t em media

Analise Crftica

Este residuo e depois da coleta domiciliar o mais significativo em termos de massa

sendo responsavel por 21 do total de residuos coletados pela CS Brasil Deve ser

ressaltado que ha uma importante fraqao de entulho que e levada aos ECOPONTOS

Do ponto de vista de desempenho por se tratar de um residuo muito denso sua

coleta apresenta uma produtividade muito alta mesmo considerando o tempo de

carga e descarga como mostra a Tabela abaixo
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A retirada e destinagao adequada deste volume que a retirado pela prefeitura onera os

cofres publicos assim devemse buscar mudangas na gestao de forma a minimizar o

que a coletado nos chamados locais viciados Uma forma de minimizar o problema

seria implantar o que a lei municipal 5674 que instituiu o Programa de Reciclagem de

Entulhos da Construgao Civil propoe A Prefeitura de Sao Paulo por exemplo oferece

locais de destinagao gratuita que sao pagos pela propria prefeitura como forma de

evitar a colocagao de entulho em terrenos baldios incentivando o trabalho destas

empresas de cagambas

Tabela 58 Indices do Desem enho da Coleta de Entulho

Indice
Mogi das Cruzes

basculante
Pesocoletordia

18000
kgcoldia

Kg lixokmcircuitodia 257

Kg coletadokm total
257

percorridodia

Velocidade de coleta no 1
88

circuitokmh

Distancia
35

percorridakmgaridia
Horas trabalhadas

9
hdia

535 Residuos de Servigos de Saude

Em Mogi das Cruzes o acondicionamento coleta e destinagao dos residuos de

servigos de saude e animais mortos sao de responsabilidade do gerador sejam

grandes ou pequenos estabelecimentos A PMMC contratou a empresa CS Brasil

Transporte de Passageiros e Servigos Ambientais contrato 1302007 para coletar e

destinar os Residuos de Servigos de Saude nos estabelecimentos sob sua

responsabilidade Coelho 2012 A empresa contratada coleta tais residuos com um

veiculo DUCATO com capacidade de 3m3 diariamente e os leva para o forno de

microondas da ATT AMBIENTAL TECNOLOGIA E TRATAMENTO LTDA situado na

ESTRADA SADAE TAKAGI 390 SBCSP A unidade tern licenga da CETESB LO

16006358 valida ate 22072014 De acordo com informagoes atuais da Secretaria de

Saude sao coletados por este servigo 160 kgdia
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A gestao e fiscalizagao sao feitas pela Secretaria de Saude O controle de fluxo e

realizado em cada ponto de recebimento

Animais mortos de pequeno porte sao coletados nas ruas pela CS Brasil corn o veiculo

da coleta regular Nos casos dos animais que morrem nas casas e solicitado que

sejam colocados em saco plastico e depositados junto ao lixo comum que sera

coletado pela coleta regular Ha uma norma da Vigilancia Sanitaria local autorizando

este processo

Analise Critica

De acordo com as informagoes obtidas no momento o procedimento esta correto

tanto do ponto de vista de tecnologia como sistematica de controle

54 RESIDUOS NAO COLETADOS PELA MUNICIPALIDADE

541 Residuos Englobados no Processo de Logistica Reversa

A Politica Nacional de Resduos Solidos estabeleceu que os seguintes resduos

devem ser gerenciados de forma compartilhada entre gerador fabricante e

municipalidade 1 Embalagens vazias de agrotoxicos 2 Pilhas e baterias3Pneus

4Oleos lubrificantes a embalagens 5 Lampadas fluorescentes e de vapor de sodio e

6 Produtos eletroeletronicos e componentes Destes materiais nao foi possivel obter

informagoes sobre geragao e manuseio de lampadas pilhas e baterias pois nao ha

um programa organizado de coleta Como se very abaixo alguns dos residuos

englobados no processo de logistica reversa sao recebidos nos Ecopontos conforme

definido pela Lei n6748 de 23 de outubro de 2012 basicamente eletroeletronicos e

pneus usados A seguir sao expostas as informagoes obtidas para os demais

residuos A geragao foi estimada a partir das informagoes obtidas junto aos

operadores destes residuos ou em estudos especificos como o de eletroletornicos

Nao ha estudos sobre a geragao destes residuos em sua maior parte assim a

informagao obtida e a melhor possivel Os valores certamente terao vanagoes mas as

ordens de grandeza dao uma ideia da dimensao do problema
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5411 Material eletroeletronico incluindo baterias a lampadas

Nao ha coleta especifica para material eletroeletronico televisores computadores

celulares geladeiras etc nem algum acordo setorial para sua Goleta e devolugao ao

fabricante Com base no indice de geragao de 34 kghabano Diagnostico da

Geragao de Residuos Eletroeletronicos no Estado de Minas Gerais FEAMEMPA

2009 no municipio seria gerado um total de 43tdia area rural a area urbana

Atualmente ha dois pontos de coleta deste material 2 Ecopontos Parque Olimpico e

Jardim Armenia O municipe entrega nestes locais seu residuo e a empresa RECICLO

METAIS recolhe uma vez por mes em media e destina para suas instalagoes em

Guarulhos Nestas instalagoes os equipamentos sao desmontados e seus

componentes separados e enviados para recicladoras segundo informagoes obtidas

junto a propria RECICLO Ronilson 2012 A RECICLO nao recolhe a chamada linha

branca geladeira fogao ar condicionado lampadas e baterias Ha um programa da

prefeitura denominado Cata Tranqueira em que 4 vezes por mes todo sabado sao

estabelecidos em media em 10 bairros nos quais os municipes Ievam seus

eletrodomesticos ou mdveis para o veiculo da Prefeitura Este material a coletado e

basicamente destinado para aterro Estimase que sejam coletados 50tmes De

acordo com planilha fornecida Coelho SVMA 2012 nos ultimos tres meses com

dados de 2012 agosto setembro e outubro foram recebidos e coletados pela

RECICLO cerca de 008tdia Desta forma com base no indice da FEAM estariam

sendo destinados de forma inadequada cerca de 422tdia deste residuos Tendo em

vista a incerteza do indice podese assumir que os residuos de lampadas e baterias

estariam nesse total As fotos abaixo mostram este material nos Ecopontos
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Foto 6 Residuo eletroeletronico sem linha branca estocado no ECOPONTO

Analise Critica

De acordo com a Polftica Nacional de Resfduos Solidos os resfduos eletroeletronicos

devem ser gerenciados dentro da chamada logfstica reversa Por este processo os

fabricantes seriam os responsaveis pela coleta e destinagao deste tipo de resfduo

Para isto o ideal seria estabelecer um acordo setorial entre o poder publico e os

fabricantes de forma que aquele coletasse a este destinasse adequadamente este

material Com base nos numeros apurados o volume recolhido nos ECOPONTOS

ainda e muito pequeno em relagao ao total gerado Ha necessidade de se rever a

sistematica de coleta criando mais pontos e outras formas de retirar estes resfduos da

residencia do munfcipe Devem se incluir agoes de educagao ambiental para aumentar

a conscientizagao sobre a questao

5412 Pneus usados

Os dois Ecopontos existentes no inicio receberam pneus usados mas atualmente

somente o do Jardim Armenia tem recebido Os ECOPONTOS foram estruturados

para oferecer uma opgao ao munfcipe e nao as empresas assim a entrega e

voluntaria e nao se aceita pneus de empresas Como borracharias a lojas de pneus
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Para atender a esta clientela ha um ponto de coleta estabelecido pela RECICLANIP

Esta e a organizagao dos fabricantes de pneus Bridgestone do Brasil Industria e

Comercio Ltda Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda Pirelli Pneus Ltda

Soc Michelin de Participagao Industria e Comercio Ltda e Continental do Brasil

Produtos Automotivos Ltda desde 2007 para a coleta e destinagao de pneus usados

Ela dispoe de 726 pontos de coleta no Brasil e coletou ate margo de 2012 195

milh6es de toneladas equivalentes a 390 milhoes de pneus de carros de passeio no

pais todo RECICLANIP 2012 O ponto de coleta de pneus da RECICLANIP em Mogi

das Cruzes e a empresa SINALRODAS Em 2012 a empresa recebeu 4000 pneus

que foram enviados para destinagao ou seja 0064tdia SINALRODAS 2012 A

destinagao dada foi pela Recicladora Policarpo de Braganga Paulista que segundo

informagoes da SINALRODAS tritura e envia o pneu para coprocessamento em

fornos de cimento Por outro Iado no site da RECICLANIP a Recicladora Policarpo

esta Como ponto de recebimento e nao destinagao final A SINALRODAS estima que

sao gerados em Mogi das Cruzes cerca de5000 pneus mes Considerando um peso

medio de 5kgpneu em Mogi a massa de pneus seria de 300tano Esta estimativa de

geragao foi considerada bastante elevada assim para efeito deste trabalho se esta

adotando uma geragao de 60tano de pneus inserviveis ou 019tdia mes de 26 dias

Foram recebidos nos ECOPONTOS nos meses de agosto setembro a outubro de

2102 cerca de 120 pneus o que significa cerca de 0005tdia pneus com 5kg

Coelho SVMA 2012 A foto abaixo mostra estes residuos estocados no

ECOPONTO Os pneus coletados nos ECOPONTOS sao coletados e destinados

pelas empresas UTEP Usina de Tratamento Ecologico de Pneus de Guarulhos e

CBL Comercio e Reciclagem de Borrachas Ltda de Sao Bernardo do Campo

Com base na estimativa feita cerca de 012tdia de pneus velhos sao destinado de

forma inadequada Dentro do espirito da Politica Nacional da logistica reversa na qual
se constroem a responsabilidade compartilhada seria recomendavel se discutir uma

maior coordenagao entre prefeitura e RECICLANIP para a coleta e destinagao final de

pneus gastos claro Considerando a SINALRODAS que ja atua no processo
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Foto 7 Pneus velhos estocados no ECOPONTO

Analise Critica

Dentro do espirito da responsabilidade compartilhada ha necessidade de se

estabelecer procedimentos comuns entre PMMC e RECICLANIP pois a Prefeitura tem

uma estrutura para coletar receber a concentrar os pneus usados que a RECICLANIP

nao tem mas que pela Lei e de sua responsabilidade ou seja deve arcar com os

custos Desta forma como fica claro que o volume que vem sendo coletado nos

ECOPONTOS e muito pequeno e mesmo o que a RECICLANIP coleta ha necessidade

de a PMMC discutir a questao com a RECICLANIP para melhorar esta coleta sendo

que os custos ficariam com a RECICLANIP

5413 Oleos minerals usados

Sao poucas as empresas que fazem a coleta deste material no Estado Por se tratar

de um material de facil reciclagem e com produto final de valor boa parte do que e

retirado em postos de serviqo e coletado e levado para as recicladoras Uma das mais

importantes e a LWART que ester no mercado ha 35 anos e e a maior do Pais Do

ponto de vista metodologico a estimativa foi feita a partir dos dados da principal

recicladora e com base nestes foi inferido o total gerado De acordo com entrevista
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LWART 2013 a empresa coleta 20tmes corn um caminhao coletor no municipio

Estimaseque a empresa detenha 30 do mercado e que cerca de 10 do gerado

seja destinado de forma inadequada Com base nestes numeros seriam gerados no

municipio 67tmes sendo que 67tmes seriam destinados de forma inadequada

Considerando o mbs de 26 dias a geragao diaria seria 26tdia e 026tdia seriam

destinados de forma inadequada

Analise Critica

Fica claro que a maior parte deste residuo a coletada a destinada adequadamente E

importante observar que os valores utilizados sao estimativas Desta forma deveria

ser feito um trabalho para avaliar o quanto e gerado e quanto de oleo usado esta

sendo destinado de forma inadequada e por quern dados necessarios para

desenvolver o Plano estabelecido pela Lei no 6748 de 23 de outubro de 2012 e

eliminar a destinagao inadequada dos mesmo

5414 Embalagens vazias de agrotoxicos

A industria quimica que produz agrotoxico criou o INPEV Instituto Nacional de

Embalagens Vazias em 2001 INPEV 2013 mas antes atraves da ANDEF ja

procurava oferecer ainda que de forma preliminar pontos de entrega de embalagens

de agrotoxicos vazias Em 2011 janeiro a novembro o INPEV coletou e destinou

cerca de 34000 t de embalagens vazias de agrotoxicos no pals Atualmente o INPEV

tem cerca de 420 pontos de recebimento pelo pals 92 das embalagens sao

recicladas apos descontaminagao e 8 sao incineradas Em 2011 o sistema era

formado por 86 fabricantes de defensivos 260 cooperativasassociagoes e 14

empresas de reciclagemhncineragao de residuos O sistema de recebimento e

composto por postos de recebimento que simplesmente recebem as embalagens

sem qualquer tipo de processo e as encaminham as centrais de recebimento onde

estas sao separadas e compactadas Da central as embalagens vao para as unidades

de tratamento lavagem ou incineragao

Na regiao de Mogi havia uma central de recebimento na cidade de Biritiba Mirim ate

2011 Esta unidade recebeu nesse ano 32974 kg de embalagens Penteado INPEV

2013 Estas embalagens vieram trazidas por agricultores das cidades da regiao
inclusive de Mogi Com isto nao se tem certeza se vieram todas de Magi ou nao Para

efeito de estimativa de geragao este sera o valor adotado para Mogi por ser o maior
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dos municipios da regiao Em massa diaria coletada temse 01td de embalagens

vazias de agrotoxicos

Analise Critica

O gerenciamento atual e adequado nada havendo a comentar Alem disso deve ser

ressaltado que a geragao deste residuo e muito pequena quando comparado com

outros como pneus e eletroeletronicos Desta forma considerar o volume total

coletado em Biritiba como se fosse de Mogi pouco altera a estimativa global de

geragao deste tipo de residuo No municipio a Lei n6439 de 03 de agosto de 2010

estabelece a obrigatoriedade de serem coletadas e destinadas adequadamente as

embalagens de tintas solventes a agrotoxicos Desta forma a PMMC poderia

coordenar com o INPEV um programa de implantagao do requerido pela lei utilizando

Ecoponto por exemplo

542 Residuos de Oleos Comestiveis Coletados no Ecoponto

Sao recebidos nos Ecopontos residuos de oleo de cozinha usado Este material e

levado pelo municipe e recolhido sem onus para a Prefeitura pela empresa HIPALA

Hidrogenagao a Ingredientes que faz ragao animal e esta licenciada pela CETESB

Com base em informagoes do coletor desta empresa temse que a media diaria de

oleo comestivel levada ao Ecoponto e de 002Tdia Estimaseque na cidade sejam

gerados cerca de 086tdia deste residuo A HIPALA e outras empresas reciclariam

cerca de038tdia
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Foto 8 Residuos de oleo comestivel no ECOPONTO garrafas ao lado do container

Analise critica

Embora previsto na Lei no 6748 de 23 de outubro de 2012 nao ha um processo

estruturado de gestao deste residuo Com base nas informaroes obtidas e da

estimativa feita aparentemente a quantidade recuperada e pequena e o recebido nos

Ecopontos ainda bem inferior ao gerado Desta forma haveria necessidade de se

obterem melhores informagoes sobre as quantidades mas com base no observado e

recomendavel que a PMMC tome agoes no sentido de melhorar a taxa de coleta e

reciclagem pois estimaseque o volume que esta sendo destinado inadequadamente

e alto por volta de 50 do volume gerado

543 Residuos de Madeira Coletados no Ecoponto

A empresa RECICLATEC Sandra Reciclatec 2012 tem coletado cerca de 108 m3 de

residuo por semana em dois pontos para a PMMC Considerando uma densidade

aparente de 022 tm3 Opgao Verde Residuos Florestais 2013 temos que em cada

ponto seriam gerados 3tdia de madeira ou seja para dois pontos de coleta seriam 4

tdia de madeira a ser triturada e transformada em combustivel para caldeirafornos

A empresa processa cerca de 60 cagambas por dia em toda a regiao mas nao tern

ideia de que fragao corresponde ao municipio de Mogi
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Foto 9 Residuos de madeira recolhidos no ECOPONTO

544 Residuos de Construgao a Demolirao

O residuo de construgao de demoligao gerado no municipio tem quatro formas de

gerenciamento atualmente 1 Residuos gerados por grandes obras 2 Residuos

gerados por particulares e levados ao Ecoponto 3 Residuos colocados em locais

ilegais denominados viciados abordado no item 534e 4 Residuos gerados por

pequenos e medios geradores Para cada um deles a coleta a feita de forma diversa

bem como o destino dado A seguir uma descrigao de cada uma destas sistematicas

5441Residuos gerados em grandes obras

Embora nao se tenham informagoes precisas sobre esta origem foi feita uma consulta

a uma empreiteira da cidade a Empreiteira Vidal Ltda Esta gerencia seus proprios

residuos sendo que possui uma usina de processamento de RCD A sua using de

processamento de RCD segrega a tritura o RCD de suas obras produzindo brita 1 2

6 po pedrisco e rachao A Usina tem uma capacidade de 75th trabalhando das 7 as

17h de segunda a sexta Vidal 2013 Este material e vendido a R3500m3

independente do tipo Atualmente so processa entulho de suas obras O volume
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processado seria de 175tdia o que estaria acima das estimativas de geragao de

RCD considerando que ha outros grandes geradores na cidade mas para efeito de

estimativa esta se considerando que o valor acima corresponderia a 50 da Vidal e

50 das demais Desta forma o total de RCD no municipio ficaria coerente com a

taxa proposta na literatura John Agopyan 2000

O residuo gerado na obra e gerenciado pela propria construtora tanto a coleta e

transporte como destino final Isto segue o estabelecido pela Resolugao CONAMA

30702 que trata do gerenciamento de residuos da construgao e demoligao RCD

Complementarmente o Sindicato das Construtoras SINDICON tem incentivado este

tipo de gestao tendo inclusive produzido apostilas nesse sentido Par outro lado nao

foi feita uma pesquisa nas grandes obras em andamento no municipio e devido ao

grande volume destes residuos estes deveriam ser mais bem avaliados por meio de

pesquisa especifica

5442Residuos gerados por particulares a levados aos ECOPONTOS

De acordo com Coelho SVMA 2012 foram recebidos nos meses de agosto

setembro e outubro de 2012 cerca de 1192tdia de residuos de construgao e

demoligao RCD levados por particulares Este residuo e transportado pela operadora

do Ecoponto para a Estagao de TRANSFERENCIA a de la vai para o aterro em use

pela operadora

5443Residuos gerados por pequenos a medio geradores coletados

pelas empresas de cagamba

A Prefeitura Municipal atraves da Secretaria de Transportes cadastra as empresas e

respectivas cagambas de Goleta de entulho Estas cagambas que ficam nas calgadas
sao contratadas por municipes com obras de pequeno a medic porte Quando cheias

sao retiradas pelas empresas coletoras de entulho Existem 9 empresas cadastradas

com 389 cagambas O quadro abaixo mostra estas empresas
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Quadro 1 Empresas coletoras de entulho cadastradas na Secretaria de Transportes

JOLIA OSSUGUI SVICERO ME Papaentulhos
R Mitsuzi Suto 60 Vila Suia CEP 0881038018 Fone 47961890 08000191890

JulioSergio Endereopara correspondencia Av Francisco Assis Monteiro de Castro 557

Vl Oliveira CEP 08790160

CNPJ00993076000165Inscr Municipal 0319210

TIRA ENTULHOS SC LTDA

R Shiguetoshi Suzuki 603 Vila Paulista CEP 08744120 Fone 47991181 47616448

Mauro
CNPJ05097526000155Inscr Municipal 0434710

R Carmem Moura Santos 49 Fundos Jd Bethania CEP 08717830 correspond

TERREMOTO SC LTDA ME

Av Japao 988 Alto do Ipiranga CEP 08730330 Fone 47272125 Alan Junior

CNPJ05207970000186Inscr Municipal 0095192

COMETI COMETI LTDA ME Mogi EntulhoRemove EntulhoTransentulho

R Prof Mariano Salvarani 20 Jd Camila CEP 08720340 Fone 47963505 Cel 95991638

Priscila

CNPJ05364165000166Inscr Municipal 0442631

ANDERSON PEIXOTO BARBOSA Caga Entulho Cata Entulho
Av Japao 2362 Alto do Ipiranga CEP 08730330 Fone 47383681 Claudia

CNPJ25942172803Inscr Municipal 0416185

KEIJI KATAOKA Nipobras
R Dr Walter Belda 170 Vila Jundiai CEP 08745320 Fone 47212223 Keiji Maria

CPF 68652810800Inscr Municipal 0383961

IRASCONCELOS RUA PRIETO ME Rua Disk Entulho
R Cap Francisco Almeida 100 Bras Cubas CEP 08740300 Fone47249686Celio
CNPJ64004138000141Inscr Municipal 0245666

JOAQUINA RODRIGUES DE SOUZA Falcao Arrast8o Peixoto
R Maria Osorio do Valle 111 Centro CEP 08730060 Fone 47226339 Naimer
CNPJ07800829000118 Inscr Municipal 0463426CPF 17471862874

CRISTIANE MATIKO TASHIRO KATAOKA TRANSCAAMBA
Av Lourenpo De Souza Franco n 2329 Jundiapeba CEP 08750560

Fone 1147228683

CNPJ07893131000194Inscr Municipal502766

Como forma de se estimar o volume coletado por estas empresas foi solicitado por e

mail a uma delas informapoes sobre quanto destinava deste material e para onde

levavam e partir destes dados se inferiu o total coletado PAPAENTULHOS Ltda

2012 A Papaentulhos coleta cerca de 280Umes e responderia por 20 do mercado
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Assim foi estimado que no total sao coletados cerca 1400tmes ou 538 Udia A foto

abaixo mostra uma cagamba destas empresas estacionada na rua

4738 381

F
F 3yam C

Foto 10 Cagamba com material de obra para ser transportada

De acordo corn a PAPAENTULHOS a empresa enviava o entulho e lixo ao aterro

ANACONDA A destinagao de entulho custava neste aterroR8000tonelada e

R12000tse a cagamba tivesse muito lixo misturado Tambem sao recolhidos

residuos de poda destinados a RECICLATEC que tritura e vende como combustivel

auxiliar

Analise Critica

O ideal seria implementar a Lei Municipal 5674 que preve um programa de reciclagem

de entulho mas esta deveria ser complementada por agoes que minimizem a

destinagao inadequada destes materiais como por exemplo aterros para residuos

inertes no municipio ou proximos

5444Resumo da geragao de RCD no municipio de Mogi das Cruzes

Abaixo uma Tabela corn resumo das estimativas de geragdo de RCD no municipio

51



lioP111ronsult
Tabela 59 Resumo da geragao de RCD no municipio

Gerenciador
Estimativa de geragao Frag5o

0tdia correspondente o
Locais viciados retirado pela 75 237

CS Brasil

Grandes obras 175 55A

Empresas de cagambas 538 170

Municipe levando a Ecoponto 119 39

Total 3157 100

John Agopyan 2000 estimam uma taxa de geragao de 074kghabdia para RCD

Isto corresponderia no municipio em 2012 a uma geragao de 294tdia valor proximo

a soma acima o que indica consistencia nos dados obtidos Assim para Mogi a taxa

seria de 079Kghabdia

545 Resfduos Industriais a Comerciais de Grandes Geradores

Nao ha levantamentos sistematicos sobre a geragao deste tipo de residuo no

municipio desta forma a metodologia seguiu o padrao anterior ou seja identificar a

empresa dominante no gerenciamento deste tipo de residuo e atraves de entrevistas

ou questionarios obter uma estimative de geragao a partir dos dados desta empresa A

empresa dominante no municipio e a JSL RESIDUOS INDUSTRIAIS responsavel por

80 da coleta do Residuo Classe IIA e IIB residuo em Mogi das Cruzes Tavares

JSL 2012 e 70 do residuo Classe I Com base nestes valores estimaseque na

cidade sejam gerados cerca de 1000tmes do Classe II 385 Udia e 200 Umes de

Classe 1 77 Udia Os residuos Classe II eram levados ac Aterro Anaconda mas com

o fechamento deste estao sendo transportados ao Aterro Lara em Sao Bernardo do

Campo Ja os residuos Classe I sao levados pela JSL majoritariamente para empresas

que fazem blindagem para coprocessamento Estas empresas sao SILCON

RENOVA E ALTERNATIVA AMBIENTAL
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Analise Crftica

Com base nas informagoes prestadas a gestao destes residuos vem sendo feita de

forma adequada por outro lado ha uma grande deficiencia de locais de destinagao na

regiao uma vez que os residuos estao sendo transportados para outro municipio

546 Resfduos Coletados por Catadores de Lixo

Mao ha disponivel na cidade uma avaliagao sobre catadores de lixo que atuam na

cidade Com base em informagoes obtidas na internet foi identificada a unica

organizagao de catadores no municipio a AJF COOPERATIVA NOSSA SENHORA

APARECIDA situada na R Adolfo Lutz 203 Cesar de Souza Apesar de utilizar o

nome de Cooperativa a uma empresa corn funcionarios que recebe o material dos

catadores de rua De acordo corn o informado a empres dispoe de uma central de

triagem corn 10 pessoas para separar os reciclados 32 catadores levam residuos para

a unidade estimaseque cerca de 15tdia Sao recebidos residuos de segunda a

sabado Ali se recebem eletroeletronicos coletados pelos catadores Este material e

desmontado e as partes enviadas para empresas Sao separados no local

papelpapelao plasticos e metais O papel e papelao vao para a empresa Aparas Vila

Sufga o metal para Industrias GERDAU e o plastico para uma empresa nao

identificada Segundo informado como o residuo ja vem bastante limpo nao se geram

mais de 80 kgdia de rejeito Alem dos 32 catadores que levam residuos para la

estimam que na cidade existam mais 50 catadores

Analise Crftica

Embora os dados sejam sujeitos a grandes incertezas verificase que o volume

reciclado pela empresa 14 Udia e da ordem de grandeza do reciclado pela Central

de Triagem 38tdia operada pelo municipio mostrando que a cooperativa e muito

eficiente embora nao se saibam as condigoes de salubridade dos catadores e

operadores E importante ressaltar que o contato comentou que nao estao legalizados

como cooperativa e embora tenham demonstrado interesse em assumir a coleta

seletiva da cidade desde que recebessem apoio deve ser ressaltado que sao uma

empresa e provavelmente corn problemas de formalizagao legal mas sao atores a

serem levados em conta
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55 SERVIQOS DE LIMPEZA URBANA

551 Limpeza a Varrirao de Ruas

A cidade foi dividida em 127 setores de varriqao sendo 61 varridos diariamente 22 em

dias alternados 41 duas vezes por semana e 3 uma vez Mensalmente sao varridos

em media 9000 km ou seja4500 km de vias A cidade disp6e de uma rede de 1500

containers de rua com capacidade de 501 cobrindo 70 km de ruas

A YRR

F
r

x

Y

Foto 11 Papeleira de rua

Para executar a limpeza das rugs a prefeitura contratou os servigos da CS Brasil que

conta com 288 varredores varredores a ajudantes e cinco fiscais de varrigao A

varrigao a efetuada por equipes compostas por 1 varredor e um carrinho para coleta

do material Os trabalhadores trabalham 26 diasImes em media Rodrigues 2012

Ver foto abaixo
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Foto 12 Servigo de varrigao

A fiscalizagao e feita com os fiscais com uma moto de 250 cc Quanto aos

equipamentos cada equipe utiliza 1 vassoura 1 pa e o carrinho O material coletado

e recolhido pelo veiculo da coleta regular

Na tabela 31 a seguir 2 feita uma comparagao dos valores de Mogi das Cruzes com

outros indices de varrigao Os indices sao calculados em fungao da extensao de

sarjetas varridas sendo que um metro de rua equivale a dois metros de sarjetas um
de cada lado da via

Tabela 510 Com ara ao entre Indices de Varri ao

FONTE INDICE DE VARRIgAO
FATMA Fundagao de Amparo a Tecnologia 1500 a2000mgaridiae ao Meio Ambiente Santa Catarina 1985

IPTCEMPRE 1995 1000 a 2500mgaridia

Prefeitura de Tiradentes MG 1996
1000 mgaridia em areas comerciais

1200 mgaridia em areas residenciais

1500mgaridia em areas residenciais

Prefeitura de Betim MG 1997 800 mgaridia em areas comerciais corn 1

repassagem

SLU Superintendencia de Limpeza Urbana
1400 mgaridiamedia geralde Belo Horizonte MG 1997

MOGI DAS CRUZES 1202 m garidia
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Analise Crftica

Verificaseque o indice obtido de 1202m para a cidade esta dentro da faixa para

outros municipios

552 Capinagao Poda de Arvores a Manutengao de Jardins

A capinagao e a manutengao de jardins sao atividades terceirizadas mas

coordenadas pela Secretaria Municipal de Servigos Urbanos Ja a poda de arvores e

feita pela SMSU A empresa terceirizada responsavel e a CS Brasil Ltda Para a

manutengao de areas verdes a empresa possui equipe especifica composta por 20

funcionarios A definigao das pragas e locais a serem trabalhadas e da SMSU A

capinagao a feita por uma equipe adicional de 80 funcionarios sendo que 5 sao

motoristas e um e o encarregado

tl
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Foto 13 Equipe de capinagao
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Foto 14 Capinagao mecanica

A programagao de capinagao tambem e da SMSU Os equipamentos para estes

servigos sao 5 caminh6es basculantes Volkswagen 2011 com 5m3 de capacidade 1

retroescavadeira 98 HP FV80 e um BOBCAT Sao capinados 11589408 m2ano de

forma mecanizada rogadeira eletrica e1371240m2ano manualmente com alfanje
Ha capinagao quimica mas a area esta considerada dentro da mecanizada

A SMSU tem uma equipe composta por 1 motorista e 3 ajudantes com um basculante

Volkswagen ano 2002 de 6m3 e um caminhao Volkswagen ano 2002 com munck com

6 m3 de capacidade

AnMise Critica

O rendimento da poda e de 519 m2trabalhadordia mes de 26 dias Este e um indice

acima do considerado normal para rogagem manual 150 m2trabalhadordia estando

bem acima da roga com alfanje 200 a 300m2trabalhadordia Do ponto de vista de

eficiencia nao ha o que se criticar
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553 Servioos Gerais Limpeza de Feira Limpeza de Boca de Lobo

Pintura de Guias

A CS BRASIL disponibiliza equipes para os denominados servigos gerais incluindo

pintura de guias limpeza de feiras e Iimpeza de bocas de lobo Este ultimo e realizado

por equipes da pr6pria SMSU Para estes trabalhos a CS BRASIL utiliza 16

trabalhadores 2 caminh6es pipa de 15000 1 de capacidade marca VW ano 2011 2

motoristas e dois ajudantes estes mais para os serviros de lavagem de feiras Para

Iimpeza de bueiros a SMSU tem 3 motoristas 12 trabalhadores e um encarregado Os

equipamentos sao 2 caminh6es basculante ano 2002 com capacidade de 5 m3

Analise critica

Dado o carater variado do servigo nao ha como se estimar indices de desempenho e

portanto se fazer uma analise do servigo

56 ESTAAO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

A CS Brasil opera uma estagao de transferencia na Estrada da Volta Fria mostrada na

foto abaixo

46
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Foto 15 Estagao de Transferencia
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Para esta estagao sao direcionados os residuos domesticos coleta regular os

gerados nos denominados servigos p6blicos poda capinagao varrigao limpeza de

boca de lobo limpeza de feiras coleta seletiva rejeito da Central de Triagem e entulho

recebido no ECOPONTO Os residuos que chegam nos veiculos coletores sao

transferidos para carretas de 25t de capacidade Chegam em media 50 caminh6es

de coleta eou cagamba por dia Devido a densidade do lixo as carretas transportam

cerca de 20t de lixo em media Operam 10 carretas com 5 cavalos mecanicos Cada

operagao de carga leva cerca de 20 minutos A Estagao funciona 24h por dia

Sao 18 viagens de carretadia e cada carreta faz atualmente duas viagens por dia ao

destino final situado a 59 km em JambeiroSPSao manuseadas cerca de 400tdia de

residuos Cada cavalo mecanico faz em media 36 viagensdia

C
y

Foto 16 Carreta utilizada Para o transporte de residuos
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57 TRATAMENTO E DESTINAPAO DE RESIDUOS EXISTENTES

571 ECOPONTOS

L A Prefeitura instalou 02 Ecopontos no municipio de Mogi das Cruzes O objetivo foi o

de oferecer uma alternativa ao municipe para destinar residuos que gera a que nao

seriam coletados pela coleta regular bem Como um ponto de recebimento de

reciclaveis A prefeitura colocouos em em operarao desde o dia 16122011 Sendo

um localizado na Rua Julio Perotti 65 Bairro Jardim Armenia e o outro localizado na

Av Prefeito Maurilio de Souza Leite Filho sn Bairro Parque Olimpico Localizagao

nas figuras abaixo

46
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Foto 17 Localizagao ECOPONTO Jd Armenia
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Foto 18 Localizagao ECOPONTO Parque Olimpico

Os ECOPONTOS foram construidos e vem sendo operados para receber os seguintes

residuos papelpapelao vidro aqometal plastico em geral Estes sao encaminhados

para a Unidade de Triagem de Mogi das Cruzes Oleo de cozinha atualmente esta

sendo recolhido pela empresa parceira Hipala elixo por determinagao de contrato

vigente ate out2012 a coleta era realizada pela empresa Reciclo Ambiental O residuo

de Construgao Civil Entulho por determinagao contratual a coleta e destinagao final e

realizada pela concessionaria CS Brasil Pneus esporadicamente sao desenvolvidos

parceiros eventuais que realizam reciclagem de pneumaticos que atendam as

diretrizes da Resolugao Conama 4162009 como ja descrito no item As fotos 6 7 8 e

9 mostram ECOPONTO

As figuras abaixo mostram o Lay out dos ECOPONTOS
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Figura 4 Lay out ECOPONTO Parque Olimpico
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Figura 5 Lay out ECOPONTO Jardim Armenia
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O ECOPONTO do Jardim Armenia tem cerca de 299 M2 de Galpooes cobertos e o

Parque Olimpico 147 m

A Tabela abaixo mostra o historico de recebimento dos ECOPONTOS Ha mais um

residuo madeira que nao esta contabilizado nesta tabela

Tabela 511 Historico de recebimento de residuos nos ECOPONTOS 2011 a 2012

Coelho SVMA 2012

UNIDADES DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARSO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL MEDIA

RECEBIDO MARIA 3

UNIDADE ULTIMOS

DO ITEM MESES

KGDIA

MATERIAL RECEBIMENTO DE PNEUS USADOS UNIDADES DE PNEUS

JD ARMENIA 30 100 70 i 30 30 20 35 25 20 40 60 460 0008

PQ OLIMPICO 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0000

TOTAL 50 160 70 30 30 20 35 25 20 40 60 540 0008

MATERIAL OLEO COTiVEL LIMOS

JD ARMENIA 0 0 10 425 1313 250 250 150 200 400 500 193375 0071
t t

PQ OLIMPICO 0 0 5 75 4375 100 100 100 50 100 300 80625 f 0029

TOTAL 0 0 15 50 175 350 350 250 250 500 800 2740 0099

MATERIAL RESDUO DE COSNTRU O E DEMOU O T

1D ARMENIA 24 72 120 120 84 80 80 100 160 140 140 10336 564

PQOLIMPICO 08 24 40 401 28 170 140 140 160 i 160 170 10512 628

TOTAL 32 96 160
i

160 1 112 250 220 240 3201 300 310 20848 1192

MATERIAL RECICLAVEL KG

1D ARMENIA 375 1275 1500 1875 1875 2500 2000 1800 1104 1128 15001 16932 006

PQ OLIMPICO 125 425 500 625 625 1000 1300 1200 736 752 1000 8288 004

TOTAL 500 1700 2000 2500 25001 3500 3300 3000 1840 1880 2500 25220 010

MATERIAL UXIDEIETRONICO EUXO SEM UNHA BRANCA KG

JD ARMENIA 375 375 750 750 1125 1392 1631 1248 1200 I 487 15456 108786 005

PQ OLIMPICO 125 125 250 250 375 928 1088 832 8805 11365 10304 70204 004

TOTAL 500 500 1000 1000 1500 2320 2719 2080 20805 16235 2576 17899 009

OBS 1 PNEU 5 kg 1 L de oleo pesa 09 kg mes26dias

E claro que vem havendo um crescimento na utilizagao do ECOPONTO tanto que se

considerou mais significativo fazer uma estimativa diaria baseada na media dos

ultimos 3 meses ou seja a favor da seguranga No Parque Olimpico nao tem havido

entrega de pneus velhos Para os demais residuos os volumes sao muito parecidos
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A tabela abaixo resume as taxas medias de recebimento par residuo por ECOPONTO

Tabela 512 Resumo das taxas diarias de recebimento nos ECOPONTOS poe tipo de

residuo

PNEUS OLEO RCD RECICLAVEL LIXO MADEIRA TOTAL

USADOS COMESTIVEL ELETRONICO

JD ARMENIA 001 007 564 006 005 130 713

PQ OLIMPICO 000 003 628 004 004 130 769

TOTAL 001 010 1192 010 009 260 1482

PORCENTAGEM 005 067 8044 070 060 1754 10000

Como pode se ver o total recebido em cada ECOPONTO e muito semelhante cerca

de 7 Udia O residuo de construgao e demoligao RCD e o residua predominante com

80 do total seguido pelo residuo de madeira com 175 Isto mostra que o

ECOPONTO tem sido um importante local do municipe levar seu entulho o que e

importante para diminuir o volume nos locais viciados

572 Unidade de Triagem

A Unidade de Triagem da Vila Sao Francisco implantado pela PMMC e o local

destinado para o recebimento a segregagao a separagao e a estocagem de

materiais como sucata metalica papel papelao plasticos ou vidro

proveniente da coleta seletiva Esta instalada na Rua Julio Mobaid Vila Sao

Francisco desde 2009 Hoje e operado pela CS Brasil que e a responsavel

pelos funcionarios a pela manutengao A comercializagao do reciclado nao esta

formalmente estruturado embora seja da Unidade de Triagem

A area total do terreno e de 3000 m2 sendo que destes 1500 m2 estao

ocupados com construgoes portaria administragao banheiros refeitorio

manutengao setores de separagao depositos de estocagem e o restante sem

construgoes destinados a transito e manobras de veiculos

Os materiais recebidos na Central de Triagem sao separados prensados e

estocados para posterior envio as industrias recicladoras Sao recebidas 61

toneladas diariamente deste total sao separadas para as industrias recicladoras

em media 38 toneladas de materiais para a reciclagem e gerados

aproximadamente 23 toneladas de rejeito os quais sao destinados para o
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aterro Os materiais sao separados nas seguintes classes

1 PLASTICOS

2 PET

3 PEAD

4 VIDRO

5 SUCATA METALICA
6 LATAS DE ALUMINIO

1 PAPEL MIXTO

8 PAPELAO

OE MAGI JAS CRAZES

pREFEITURA DE SEtIAGEM
NIDADE

AL

Foto 19 Unidade de Triagem

Equipe

O numero atual de empregados diretos da Unidade de Triagem entre

encarregados e operadores e de 19 pessoas

A unidade opera em turno unico de segunda a sabado no periodo de

07h20min as 16h com uma hora de intervalo de almogo entre os periodos de 11

h as 12h
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Localizagao

4 A Central esta localizada na Vila Sao Francisco area predominantemente
industrial

F

Foto 20 Unidade de Triagem a entorno

Processo produtivo

Os residuos oriundos dos servigos de coleta seletiva do municipio de Mogi das

Cruzes sao destinados para a Central de Triagem onde sao descarregados na

frente da esteira de catagao com 5m de comprimento com 05 de largura Na

correia trabalham de 5 a 8 funcionarios na separagao inicial de materiais O

material separado ira de acordo com as caracteristicas ou para bags ou para

uma separagao mais fina Neste caso estao o plastico e papel

Ha uma prensa utilizada para todos os materiais passiveis de serem

prensados
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Foto 21 Esteira de catagao
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Foto 22 Material separado a colocado em bags
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Foto 23 Prensa utilizada
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Foto 24 Separagao de plasticos
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Foto 25 Separagao de papel

69



10M11aconsutt
Processo de comercializag5o

A CS Brasil so opera a unidade a comercializagao dos reciclados seria de

responsabilidade da PMMC Hoje este processo nao esta estruturado

formalmente Ha uma empresa a Brasil Coleta que retira o material a pagaria

cerca de R1000000mes pelo material da Unidade de Triagem

independente da quantidade ou qualidade Como nao ha um contrato esta

retirada vem sendo feita e seu valor registrado mas nao tem havido efetivo

pagamento

Analise Critica

A centra de triagem tern uma politica adequada de protegao ao trabalhador

disponibilizando EPls adequados Falta ou nao foi informado sobre implantagao de

sistema de combate a incendio A capacidade da usina e 51 inferior a massa de lixo

coletada pelo sistema de coleta seletiva Ha necessidade de se rever inteiramente o

projeto para que se evite que o material reciclavel ja separado pelos municipes

acabem indo para o aterro

Com base nos numeros apresentados podese compor a seguinte tabela

Tabela 513 Desempenho da Usina de Triagem

Item
Valor de Valor

Valor Mogi
comparagao Itabira

Capacidade do galpao tldia 41 46 62

Comprimento esteiram 24l 12 5

Funcionarios 561 40 19

Area construida m2 1200l 1506 1500

Processamentofuncionariotfuncmes 2692 265 85

Porcentagem de rejeito residuo para ND 15 38

aterroresiduo recebido
1 Pinto 2011
2 Silva 2011 dados da COOPERE Centro S Paulo 350 times corn 130 tuncionarios

Com base na tabela verificase que o processamento por funcionario a superior as

duas outras Centrais de Triagem no caso a COOPERE em Sao Paulo e a da ITAURB

em Itabira Superior ainda ao que Rodrigues Motta da Silva Mascarenhas Del

Arco Jr 2009 encontraram na Central de Triagem de Sao Jose dos Campos 59

tfuncmes indicando que a produtividade esta alta ou seja o problema e a

capacidade e nao a produtividade Por outro lado a fragao de rejeito esta alta Isto
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pode ter duas explicagoes uma e que os municipes separam mal o seu lixo

colocando materiais incorretos outra a que a separagao na unidade a mal feita

gerando muito rejeito Quanto aos equipamentos principalmente comprimento de

esteira verificaseque esta abaixo do recomendado Isto significa que a usina esta

acima da capacidade e isto poderia explicar o alto ndice de rejeitos Um aumento no

comprimento da esteira de catagao seria recomendado

Finalmente comercializagao utilizada deve ser reavaliada no minimo formalizada para

que a Usina tenha alguma receita Alem disso caso se opte por passar a unidade para

uma cooperativa haveria uma melhoria nas condigoes de venda

573 Residuos de Servigos de Saude

Os residuos sao enviados a ATT AMBIENTAL TECNOLOGIA E TRATAMENTO LTDA

Estrada Sadae Takagi 390 Sao Bernardo do Campo Segundo a Licenga de

Operagao da CETESB n16006358 valida ate 2014 a unidade tem as seguintes

caracteristicas

1 Tecnologia microondas

2 Area do terreno 4835 mz area construida 1230 mz

3 Operadores 9

4 Residuos autorizados residuos do grupo A da Classificagao CONAMA 35812005

ou seja Residuos com a possivel presenade agentes biologicos que por suas

caracteristicas podem apresentar risco de infecao Os dos grupos B C D e E nao

sao permitidos Animais mortos so ate 80kg

5 Capacidade de processamento 360tmes

6 Numero de fornos 2

Animais mortos no municipio sao levados para o aterro e nao para este equipamento

Analise Critica

O use desta tecnologia e adequado para a destruigao de residuos de servigos de

saude Pelas informagoes obtidas esta licenciado para receber RSS grupo A
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574Residuo Domestico Organico a Rejeito Rejeito da Central de

Triagem Residuos Publicos Residuos da Coleta Seletiva

A CS Brasil responsavel pela coleta dos residuos acima no municipio os levava ate

Novembro de 2012 para o Aterro Anaconda Ambiental Empresarial Ltda no municipio

de Santa Isabel situado a 41 km da Estagao de Transferencia O use foi interrompido

quando a CETESB suspendeu a licenga de operagao devido a um desmoronamento

no aterro Embora seja o local mais proximo a previsao de retorno de operagao deste

aterro e Margo13 Posteriormente foi utilizado o aterro CDR Pedreira Centro de

Destinagao de Residuos Ltda da empresa ESTRE Este aterro esta situado na

Estrada da Barrocada 7450 no bairro de Tremembe no municipio de Sao Paulo a

cerca de 70 km da Estagao de TRANSFERENCIA de Mogi das Cruzes

Atualmente o destino final utilizado e a UTGR Jambeiro situada no Municipio de

Jambeiro ha 59 km da Estagao de Transferencia Este aterro recebeu sua Licenga de

Operagao da CETESB no 57001089 em24112013 para sua Fase 1A com uma area

de 10983 m2 para receber cerca de 73100 m3 de residuos classe IIA a IIB inertes e

nao inertes Em 27032013 a UTGR recebeu uma LO de nOrnero 57001176 corn

validade ate 27032018 Esta LO e para a Fase 1B que tern uma capacidade de

231700 m3 O aterro tem um volume licenciado de 304 800 m3 de residuos

Classe IIA e IIB que inclui RSU Mogi das Cruzes destina cerca de 400tdia

Corn base nas analises feitas os residuos enviados para o CDR seriam os seguintes

Tabela 514 Estimativa de residuos de responsabilidade da PMMC enviados ao CDR em

2012

Residuos Envio Udia
Residuo Coleta Regular 324

Rejeito da triagem ou da coleta seletiva 81

Residuos publicos serapodacapinagao 253

Poda e capinagao 300

Entulho ECOPONTO 119

Cata Tranqueira 19

Total 4023

residuos publicos incluem varrigao limpeza de boca de lobo res Cemiterio limpeza de feira e

animais mortos
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O controle do peso dos residuos enviados de Mogi das Cruzes e feito pela balanga em

operagao na UTGR

Analise Critica

Do ponto de vista legal a ambiental a Prefeitura de Mogi esta dentro da conformidade

uma vez que a UTGR Jambeiro e licenciada pela CETESB Por outro lado com uma

capacidade licenciada de 300000 m3 considerando que o lixo no aterro tem

densidade por volta de 1tm3 o municipio podera utilizar este aterro por 29 meses

somente Alem disso esta a 40 km da Estagao de Transferencia ou seja a carreta

deve percorrer 80 km por viagem Isto significa um alto custo para o municipio e se

existissem opgoes mais proximas haveria em uma diminuigao de gastos importante

Alem disso tratase de uma destinagao em que nao se aproveita nada do residuo

sejam materiais seja energia alem de ser uma fonte de geraqao de gases efeito

estufa

575 Residuo Inertes a de Construgao Civil

Estes residuos sao gerenciados de varias formas como ja mostrado e ha uma

variedade de locais de destinagao utilizados

Coletados pela Municipalidade contrato CS Brasil

O RCD coletado pela CS Brasil nos chamados locais viciados e destinado ao local

Mineragao Caravelas Ltda na Rua David Bobrow 50 em Mogi das Cruzes ver figura

abaixo A CS Brasil deposita em media 735tdia neste local Ali ha uma empresa de

mineragao que utiliza o entulho como material de preenchimento de areas alagada em

seu terreno A Mineragao Caravelas tem uma Ilcenga de operagao da CETESB no

26003147 com validade ate 15082013 para uma aterro de inertes
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Foto 26 Local de colocagao de entulho Mineragao Caravelas Ltda

y

oro 2 C Arci vista G oiocCao C78 lit il UEiC

Nao ha informagbes sobre outros residuos recebidos qual a capacidade

remanescente Formalmente foi feito um questionamento sobre as questbes acima em

14122012ao Sr Caio da empresa e nao se obteve qualquer resposta

Empresas de aluguel de cagambas

Com base na informagao fornecida pela empresa PAPAENTULHOS Ltda era

utilizado o Aterro Anaconda a cerca de 41 km de Mogi Certamente este local nao e

mais utilizado pois se encontra interditado pela CETESB A CS BRASIL informou que

ha dois outros aterros de inertes proximos a cidade o PPLC e Mandi Este fica em

Itaquaquecetuba na Estrada de Santa de Fe 637 conforme figura abaixo
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Este aterro dista cerca de 11 km de Mogi
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Empreiteiras de grandes obras

Nao ha informagoes sobre como destinam seus residuos de forma mais detalhada O

que se pode deduzir e que irao destinar seus residuos em locais que Ihes forem mais

convenientes assim devem ser utilizados locais como o Aterro Mandi PPLC

Mineragao Caravelas ou ate usina de reciclagem de entulho como a Empreiteira Vidal

Ltda que possui usina propria com capacidade de 75thpara o material de suas obras

Embora funcionario da Empreiteira Vidal tenha assegurado que sao processadas 75

th durante 8h por dia com base nas taxas de geragao de entulho esse seria um

numero muito alto

Municipe

O pequeno gerador tem levado seu entulho ao Ecoponto que e entao transportado
pela CS Brasil ate a Estagao de Transferencia e dai para o aterro

Analise critica

Dada a distancia dos locais de destinagao de RCD e bem provavel que parte das

empresas de cagamba destinem residuos nos chamados locais viciados para serem

posteriormente coletados pela municipalidade

Fica clara a falta de aterro para inertes no municipio e arredores e com isto se esta
incentivando de forma indireta a deposigao de RCD em locais improprios o que
onera o municipe Por outro lado verificase que ha viabilidade economica de uma
usina de processamento de entulho uma vez que a Empreiteira Vidal tem uma com

indicagoes de que e rentavel

Finalmente nao tem sentido transportar o entulho dos Ecopontos para a Estagao de
Transferencia e dai para um aterro situado a 70 km de distancia inclusive por razoes

legais a resolugao CONAMA 30702 proibe levar entulho para aterros sanitarios
A geragao deste residuo cerca de 320tdia e da ordem de grandeza do residuo
domiciliar E necessario implantar uma politica municipal para residuos de construgao
civil como a resolugao 30702 e a Lei Municipal 5674 exigem Da forma que esta
sendo feita a disposigao de RCD esta dispendendo recursos que poderiam estar

sendo utilizados em outro local

77
L



mliliconsult
58 FLUXO DE RESiDUOS

A figura a seguir sumariza o descrito nos itens anteriores apresentando o fluxo dos

residuos com o gerenciamento utilizado atualmente no municipio a as quantidades
manuseadas
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59 AREAS CONTAMINADAS

Segundo a CETESB em Mogi das Cruzes existem 54 areas contaminadas AC
Destas 2 se referem a disposigao inadequada de residuos 41 sao postos de

combustiveis 8 sac areas industrias e 3 de outros tipos CETESB 2011 Com base

nestes numeros 76 das areas se referem a postos de gasolina valor um pouco

inferior ac do Estado onde postos de gasolina representam 78das ACs Quanto as

areas contaminadas por residuos no Estado correspondem a 3e em Mogi a37

Dentre as areas contaminadas por residuos uma se refere ao antigo Lixao da Volta

Fria situado na Estrada da Volta Fria km 6 a outro na Rua Tenente Onofre Rodrigues

Aguiar sn Jardim Santa Catarina Ambos pertencem a Prefeitura de Mogi das

Cruzes

No Lixao da Volta Fria que foi utilizado durante varios anos para receber o residuo

domestico da cidade os contaminantes sac metais pesados e solventes aromaticos

CETESB 2011 A contaminagao esta ainda dentro da propriedade Foram

implantadas medidas emergenciais de isolamento da area e remoqao de parte de

residuos O sistema estA na etapa de desenvolvimento do projeto conceitual de

remediagao

Quanto ao outro local o contaminante a metal pesado a pluma de contaminagao de

Aguas subterraneas esta fora da propriedade medida emergencial de isolamento da

area foi implantada Somente foi feita uma avaliagao confirmatoria

Analise crftica

Considerando a responsabilidade da Prefeitura de Mogi das Cruzes haveria

necessidade de dar continuidade ao processo de remediagao ou seja finalizar o

projeto executivo da remediagao para o antigo Lixao da Volta Fria e realizar a

avaliagao detalhada e a de risco para o outro local

510 PLANOS E PROGRAMAS

No momento o programa em andamento na area de residuos solidos e o projeto
RECICLA MOGI Tratase de um projeto desenvolvido em conjunto com a cidade de

Toyama no Japao corn o suporte da JICA Japan International Cooperation Agency
para transferencia de tecnologia de reciclagem para a cidade de Mogi das Cruzes
Este convenio foi estabelecido pela Lei n6712 de 13 de junho de 2012 O programa
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tem como objetivo estabetecer no municipio de Mogi das Cruzes uma sociedade

consciente sobre os aspectos envolvidos no cicto materialprocesso dos

residuos solidos

O inicio oficial do projeto e janeiro de 2013 a tem as seguintes metas

Evento de lanqamento do projeto em Novembro de 2012 oficialmente

prorrogado para Janeiro de 2013

Estabelecer uma regiao a escola modelo

Elevar o percentual da coleta seletiva na regiao modelo para mais de 2

atualmente 06

Implantar a coleta seletiva em mais de 50 das escolas do municipio
Criar uma cooperativa de catadores

Evento internacional em marqo de 2014 para apresentagao dos resultados do

projeto

Analise Critica

Pelos dados levantados neste trabalho sao reciclados38tdia para uma geragao de

Residuos Solidos Urbanos coleta regular residuos de varrigao de poda limpeza de

feiras e de boca de lobo de 3933td ou seja a taxa de reciclagem esta em097

Para atingir a meta haveria necessidade de dobrar a capacidade da usina pois ha

mais residuos sendo coletados pela coleta seletiva do que a usina e capaz de

processar A cooperativa e uma iniciativa importante a idealmente deveria ser a

gestora da Usina de Triagem As demais metas sao bastante viaveis e muito positivas
no sentido de aumentar a consciencia dos municipes sobre a necessidade da

reciclagem

511 EOUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA

Para o gerenciamento e a disposigao final dos diversos residuos coletados a CS Brasil

utiliza os equipamentos relacionados no quadro a seguir
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Quadro 2 Veiculos utilizados pela CS BRASIL nos servigos executados

Quilometr Horas

Qtde agem use

de
Ano Ano

Capacid Proprie
mensal mensal

Tipo Marca fabric entrada no no no
veicul ade dade

os agao servigo servigo servigo
kmmes hImes
veiculo Veiculo

COLETA DOMICILIAR

20 Compactador VW 2011 2011 15m3 Proprio 3000 300

VARRIQAO

Moto de 250 cc para
MOTO

5
Fiscalizagao

HOND 2011 2011 25000 Proprio 2000
A2

LAVAGEM DE FEIRASSERVIIOS GERAIS

2 Pipa 150001 VW 2011 2011 15000 Proprio 1000

CAPINAIAO
5 Conjunto Basculante VW 2011 2011 5m3 Proprio 3500

1
Retroescavadeira 98

CASE 2011 2011 ProprioHP FV80

1 Bob cat CASE 2011 2011 Proprio
COLETA E DESTINAQAO DE ENTULHOOUTROS RESIDUOS

5 Conjunto Basculante VW 2011 2011 5m2 Proprio 3500

1 Retroescavadeira 98
CASE 2011 2011 ProprioHP FV80

1 Bob cat CASE 2011 2011 Proprio
TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS

2 Conjunto Basculante Gaiola 2011 2011 Proprio 2700

1 Conjunto Compactador VW 2011 2011 Proprio 3000

TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

10 Conjunto Basculante Caseta 2008 2008 Proprio 28000

Cavalo
5 Cavalo mecanico mecani 2012 2012 Proprio 28000

zado

O servigo de limpeza de boca de lobo e realizado pela Secretaria Municipal de

Serviqos Urbanos com os equipamentos abaixo
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Quadro 3 Veiculos utilizados pela Secretaria Municipal de Servigos Urbano na limpeza

urbana

Quilometr Horas

Qtde agem use

de
Ano Ano

Capac Propried
mensal mensal

veicul Tipo Marca fabric entrada no
idade ade

no no

os aFao serviro serviro serviio
kmImes hImes
veiculo Veiculo

PODA E MANUTENIAODE PARQUES

1 Cj Basculante VW1580 2002 2002 6m Pr6prio 520 208

1 Cj Munck com

cesto aereo
VW 1580 2002 2002 6m3 Proprio 780 208

a

LIMPEZA DE BUEIROS E CORREGOS
2 Ci Basculante VW1580 2002 2002 6m Pr6prio 580 160

Analise Critica

A frota de caminh6es da CS Brasil 6 nova e estao em 6timo estado Nao foi feita uma

avaliagdo dos veiculos utilizados pela SMSU que sao 9 anos mais velhos O que

chama a atenrao 6 que a SMSU percorre com seus veiculos de 520 a 780

kmm6sveiculo e a CS Brasil usa seus caminh6es na poda bascilante cerca de

3500kmmesveiculo ou seja uma utilizagao muito maior

512 MAO DE OBRA UTILIZADA NA LIMPEZA URBANA

5121 Mao de Obra Ndmeros

A mao de obra utilizada pela CS BRASIL para executar os contratos com PMMC e os

trabalhadores da SMSU que trabalham na area sao listados a seguir

t
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Quadro 4 Mao de obra utilizada pela CS Brasil

FUNQAO NUMERO

Motorista 50

Coletor 90

Ajudante 150

Varredor 200

ManutenAo 25

Administragao 20

TOTAL 535

Quadro 5 Trabalhadores da SMSU envolvidos na limpeza urbana

PODA E MANUTENQAO DE

PARQUES
Motorista 1

A udantes 3
LIMPEZA DE BUEIROS E

CORREGOS
Motorista 3

A udante 12

Encarregadooutros 1

FEQUIPE TECNICA
ADMINISTRATIVA

Encarregado 1

Contro e O eracional 6

TOTAL 27

Analise critica

No total sao 562 trabalhadores envolvidos com os servips de limpeza publica no

municipio Uma forma de se avaliar se o numero e adequado e comparar com a media

nacional de trabalhadorestondia de RSU coletada Com base nos dados da

ABRELPE 2011 apresentados nas tabelas4113e4151 na Regiao Sudeste o

valor medio e de 156 trabalhadorestondiaRSU coletado domestico varrigao poda
boca de lobo feiras Em Mogi das Cruzes sao coletadas cerca de 3933tdia ou seja
o indice seria de 143 trabalhadorestondiaRSU coletado Tratase portanto de um
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servigo com uma eficiencia ligeiramente maior do que o valor de referencia no que diz

respeito ao use de mao de obra

5122Mao de Obra Saude a Seguranga

Com base nas informagoes prestadas pela CS Brasil os indices de seguranga do

trabalho relativos aos trabalhadores de coleta sao os seguintes

Quadro 6 Coeficientes de saude a seguranga CS Brasil

Com Coeficiente Coeficiente
A

Total
NO

N de Dias
Afastament

Sem
de de deAcidentes Perdidos

o
Afastamento

Frequencia Gravidade Func

2011 53 785 8 45 1325 019 1618

OBS Coeficiente de frequencia numero de acidentes a cada um milhao de horas trabalhadas
Coeficiente de gravidade 1ias perdidos em cada um mil de horas trabalhadas
Calculo considerando que cads trabalhador esta 8h na empresa durante 26 diaslmes durante 12 meses

Analise critica

Para avaliar os indicadores de saude e seguranga serao utilizados como base de

comparagao dados publicados de uma empresa com perfil parecido a SOLVI que

possui 864 de seu pessoal na area de limpeza Os indicadores de acidentes da

SOLVI apontam coeficiente de frequencia igual 954 e de gravidade de 051 SOLVI

2012 A CS Brasil apresenta um coeficiente de frequencia 38 maior ou seja ha um

numero maior de acidentes do que na SOLVI indicando que podem ser feitas

melhorias nas condigoes de saude e seguranga da CS Brasil Ja em termos do

coeficiente de gravidade os valores sao menores ou seja embora esteja ocorrendo

um numero maior de acidentes do que na SOLVI estes tem gravidade menor pois ha

menos afastamento de trabalhadores

5123Mao de Obra Treinamento

De acordo com as informagoes apresentadas nao ha um programa de treinamento

especifico para os trabalhadores da SMSU envolvidos com a limpeza urbana Para os

trabalhadores da CS Brasil sao realizadas cerca de 8h de treinamento anual para cada

trabalhador Para o funcionario do setor administrativo o treinamento envolve

motivagao ergonomia a lideranga Para os demais basicamente motivagao e DDS

dialogo diario de seguranga

85



110 II COr1SU It
Analise crftica

Os treinamentos oferecidos pouco ou nada tem a ver com a atividade em si ou seja
nao melhoram a produtividade e as condigoes de saude a seguranga E recomendavel

a implantagao de medidas nesse sentido pois como se viu no item anterior o numero

de acidentes e superior ao de uma empresa com atividade semelhante

513 GESTAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E RESIDUOS

SOLIDOS

5131 Organizagao

A Prefeitura de Mogi das Cruzes nos ultimos anos passou de operadora a gestora do

sistema de limpeza urbana pois a execugao dos servigos e praticamente toda

terceirizada atraves de contratos de servigos com a empresa CS BRASIL O contrato

principal de n 094 e gerenciado pela Secretaria Municipal de Servigos Urbanos A

Secretaria de Saude e a gestora dos contratos para Goleta a destinagao dos residuos

de servigos de saude dos estabelecimentos gerenciados por ela Este servigo e feito

atraves de 4 contratos com a empresa CS Brasil

Em Mogi das Cruzes clinicas hospitais privados consultorios medicos e

odontologicos e clinicas veterinarias sao responsaveis pela Goleta a destinagao de

seus residuos A Secretaria de Meio Ambiente atualmente e a responsavel pela gestao
dos ECOPONTOS a operagao fisica esta incluida no contrato 094 corn a CS Brasil

A Secretaria de Meio Ambiente e a responsavel por fornecer pareceres que subsidiam

a CETESB na emissao das Licengas Ambientais A fiscalizagao relativa a destinagao
inadequada de residuos e de responsabilidade da Secretaria de Seguranga que

dispoe de uma equipe de fiscalizagao com a atribuigao de fiscalizar a destinagao de

residuos em terrenos baldios

O municipe tem dois canais para reclamar de questoes envolvendo a limpeza urbana

a propria SMSU que recebe principalmente reclamagoes sobre o servigo de Goleta e

a Ouvidoria que tambem recebe reclamagoes da limpeza urbana a aquelas sobre

langamento irregular de residuos A Ouvidoria recebe as reclamagoes a as repassa

quando e o caso para a fiscalizagao da Secretaria de Seguranga Outra secretaria

envolvida no sistema e a Secretaria dos Transportes que obriga a todo proprietario de
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cagamba a cadastrala na Secretaria uma vez que estas ficarao nas calgadas

esperando serem cheias

O Quadro abaixo mostra esta distribuiao de atribuigoes

Quadro 7 Distribuigao dos servigos a responsabilidades

SECRETARIA GESTORA E EMPRESA
SERVIO RESPONSAVEL CONTRATADA

PARA EXECUQAO
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE SERVIQOS CS BRASILURBANOS URBANOS

COLETA SELETIVA SECRETARIA DE SERVIQOS CS BRASIL
URBANOS

COLETA BAGULHO SECRETARIA DE SERVIQOS
CS BRASIL

URBANOS

VARRIAO SECRETARIA DE SERVIQOS
URBANOS

CS BRASIL

PODA
SECRETARIA DE SERVIQOS CS BRASIL

URBANOS

LIMPEZA DE BUEIROS
SECRETARIA DE SERVIQOS PROPRIA

URBANOS SECRETARIA

CAPINAQAO SECRETARIA DE SERVIQOS CS BRASIL
URBANOS

SERVIQOS GERAIS PINTURA DE
SECRETARIA DE SERVI OSCALQADAS LIMPEZA DE CS BRASIL

FEIRAS URBANOS

COLETA DE RESIDUOS DE
SECRETARIA DE SAUDE CS BRASILSERVIQOS DE SAUDE

CADASTRO DE CAQAMBAS SECRETARIA DE TRANSPORTE
PROPRIA

SECRETARIA

DESTINQAO RSU
SECRETARIA DE SERVIQOS CS BRASIL

URBANOS

DESTINAQAO RECICLAVEIS SECRETARIA DE SERVIQOS
BRASIL COLETATRIAGEM URBANOS

DESTINAQAO DE SERVIQOS DE
SECRETARIA DE SAUDE CS BRASILSAUDE

FISCALIZAQAO AMBIENTAL
SECRETARIA DE SEGURANQA PROPRIA

E A DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA

ECOPONTO SECRETARIA DO VERDE E
CS BRASILMEIO AMBIENTE

RECLAMAOES OUVIDORIA E SECRETARIA DE PROPRIA
SERVIQOS URBANOS SECRETARIA

GESTAO DA REMUNERAAO SECRETARIA DE FINANQAS
PROPRIA

DOS SERVIgOS SECRETARIA

SUPERVISAO DOS CONTRATOS SECRETARIA DE NEGOCIOS PROPRIA
JURIDICOS SECRETARIA
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Analise Crrtica

Do ponto de vista de controle e de eficiencia a contratagao da operaao dos servigos
por empresas privadas e uma boa opqao Como ja visto os indices de desempenho
da CS BRASIL tem sido superiores aos observados no mercado Por outro lado ha

uma duplicidade na gestao ficando a gestao dos ECOPONTOS com a Secretaria do

Verde e Meio Ambiente enquanto sua operagao a feita pela CS BRASIL dentro do

contrato gerenciado pela SMSU

Outro ponto critico e a Unidade de Triagem que e gerida pela SMSU mas com a

come rcializaqio dos produtos feita por uma empresa Considerandosea dificuldade

do municipio em comercializar produtos devido a burocracia exigida ter uma empresa

unica facilita mas assim certamente nao serao obtidos os melhores preros O ideal

seria que a Unidade de Triagem fosse gerida por uma cooperativa mas com uma

gestao voltada a resultados

5132Contratos

O servigo de limpeza urbana em Mogi das Cruzes hoje e praticamente todo

terceirizado atraves de contratos de prestagao de servigos Todos sao com a empresa

CS BRASIL O contrato mais abrangente e gerenciado pela Secretaria Municipal de

Servigos Urbanos e cobre praticamente toda a limpeza publica os demais sao

gerenciados pela Secretaria de Saude e sao relativos a coleta transporte e destino

final dos residuos servigos de saude gerados nas instalaQoes municipais de saude

Segue uma descrigao destes contratos e os valores gastos
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GESTOR DO CONTRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS URBANOS

11 CONTRATADA

CS Brasil Transporte de Passageiros a Servigos Ambientais

12 ESCOPO

SERVIQOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RSU DE LIMPEZA

URBANA COLETA SELETIVA OPERAgAO UNIDADE DE TRIAGEM
OPERA AO ECOPONTO CONTRAT0 09410

13 DATA DE INICIO
03 de Agosto de

2010

14 PERIODO DE VIGENCIA 5 anos

15 PLANILHA DE RECURSOS ENVIADA

16 PREQOS COBRADOS BASE 2012 UNIDADE

ITEM 1 COLETA DO RSU 1013 Rt

ITEM 2 REMOAO ENTULHO 462 Rt

ITEM 3 VARRIQAO MECANIZADA 1182 Rkm

ITEM 4 RASPAGEM DE GUTAS E SARGETAS 028 m lineares

ITEM 5 CAPINA MANUAL 082 m2

ITEM 6 CAPINA MECANIZADA 015 m2

ITEM 7 SERVIQOS DE CAQAMBA 7383 unidade

ITEM 8 LAVAGEM DE VIAS 34645
equipe

adraomes

ITEM 9 COLETA SELETIVA E TRIAGEM 8602 Rt
ITEM 10 DESTINAgAO FINAL DE RESIDUOS 7699 Rt

ITEM 11
TRANSPORTE DE RESIDUO ACIMA

034 RtkmRAIO 25 KM
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GESTOR DO CONTRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

11 CONTRATADA

CS Brasil Transporte de Passageiros a Servigos Ambientais

12 ESCOPO

SERVI OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA RECOLHIMENTO
TRANSPORTE E DESTINAIyAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE

SERVIGOS DE SAUDE PROVENIENTES DE ESTABELECIMENTOS DE

SAUDE NESTE MUNICIPIO CONTRATO 1302007

13 DATA DE INICIO 21 dezembro de

2007

14 PERIODO DE VIGENCIA
60 meses

rorro aveis

15 PLANILHA DE RECURSOS ENVIADA

16 PREQOS COBRADOS BASE 2012 UNIDADE

REMOQAO E DESTINAQAO DOS
RKG DE

ITEM 1
RESIDUOS INFECTANTES DOS

409 RESIDUOESTABELECIMENTOS DE SAODE
CPUBLICOSDO MUNICIPIO

REMOQAO E DESTINAQAO DOS RKG DE
ITEM 2 RESIDUOS INFECTANTES DO PRO 516 RESIDUO

PARTO DO MUNICIPIO COLETADO

11 CONTRATADA

CS Brasil Transporte de Passageiros a Servi4os Ambientais

12 ESCOPO

SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA RECOLHIMENTO
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE

INFECTANTES EOU POTENCIALMENTE INFECTANTES
PROVENIENTES DA UNIDADE DE SAUDE PRO CRIANQA CONTRATO

5008

13 DATA DE INICIO 21 maio de 2008

14 PERIODO DE VIGENCIA
60 meses

rorro aveis
15 PLANILHA DE RECURSOS ENVIADA

16 PREQOS COBRADOS BASE 2012 UNIDADE

REMOQAO E DESTINAQAO DOS
RKG DE

ITEM 1
RESIDUOS INFECTANTES DOS

523 RESIDUOESTABELECIMENTOS DO PRO
COLETADOCRIAN A DO MUNICIPIO
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11 CONTRATADA

CS Brasil Transporte de Passageiros a Servigos Ambientais

12 ESCOPO

SERVIOS ESPECIALIZADOS EM RECOLHIMENTO TRANSPORTES E

DESTINAQAO FINAL PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
INFECTANTES EOU POTENCIALMENTE INFECTANTES

PERTENCENTES AOS GRUPOS A E E DA RESOLUQAO RDC 3062004
GERADOS PELO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONTRATO

06910

13 DATA DE INICIO 01 abril de 2010

14 PERIODO DE VIGENCIA
60 meses

rorro 6veis
15 PLANILHA DE RECURSOS ENVIADA

16 PREg0S COBRADOS BASE 2012 UNIDADE

REMOQAO E DESTINAQAO DOS
RKG DE

ITEM 1
RESIDUOS INFECTANTES DOS

727 RESIDUOCENTRO DE CONTROLE DE

ZOONOSES DO MUNICIPIO COLETADO

11 CONTRATADA

CS Brasil Transporte de Passageiros a Servigos Ambientais

12 ESCOPO

SERVIQOS DE RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESTINAQAO FINAL
PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS FARMACEUTICOS CONTRATO

02412 DE INSTALA OES DE SAUDE DO MUNCIPIO
13 DATA DE INICIO 04 aneiro de 2012

14 PERIODO DE VIGENCIA
60 meses

rorro aveis
15 PLANILHA DE RECURSOS ENVIADA

16 PREQOS COBRADOS BASE 2012 UNIDADE

REMOgAO E DESTINAQAO DOS
RKG DE

ITEM 1
RESIDUOS INFECTANTES DOS

980 RESIDUOCENTRO DE CONTROLE DE

ZOONOSES DO MUNICIPIO COLETADO
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5133Valores Historicos Desembolsados nos Contratos

Com base em informaldes da CS Brasil temos os seguintes valores desembolsados

em cada contrato

Tabela 515 Gastos com os contratos em vigor na area de limpeza urbana

CONTRATO ESCOPO 2012 2011 2010 2009

Limpeza

09410
urbana
R3161000000R2996200000R2840000000 ND

todos
servi os

Coleta e

destinagao
13007 residuo ND R13830299 R13749900R10661347

Instala6es
desaude

Coleta e

5008 destinagao ND R234985 R 1040355 R669725residuo
Procrian a

Coleta e

06910 destina5o ND R2702594 R702650 ND
residuo CCZ

valor estimado

Analise critica

Com base na tabela verificase que desde 2010 a variagao dos valores pagos tem

sido basicamente devido a corregao monetaria dos contratos Em 2012 na epoca do

levantamento das informaQ6es nao havia dados finais dos gastos nestes contratos

Em 2011 o contrato 094 correspondeu a 99 de um gasto total de cerca de trinta

milhoes de reais Isto significa um gasto deR7622habitanteano nos servigos de

limpeza urbana incluindo a coleta De acordo com a ABRELPE 2011 a media na

Regiao Sudeste era deR14340habitanteano isto significa que os valores pagos
pelo municipio estao bem abaixo da media para a Regiao Sudeste

5134 Atendimento ao Nblico a Fiscalizagao

Ha dois canais de comunicagao do publico com a prefeitura sobre quest6es de

limpeza urbana Um e atraves do telefone 156 da Ouvidoria que tem status de
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Secretaria de Governo e o outro e por meio de reclamag6es diretamente a SMSU Em

ambos os casos a reclamagao pode ser por telefone ouemail

Caso as reclamag6es recebidas pela Ouvidoria sejam relativas a crimes ambientais

como lanqamento de residuos em locais inadequados estas sao passadas para a

Secretaria de Seguranga que envia seus fiscais para verificagao a se for o caso

autuagao A Secretaria de Seguranqa disp6e de 10 fiscais Em 2011 foram 14

reclamag6es sobre residuos e em 2012 4 Todos estes casos levaram a autuagao do

infrator

As reclamagbes recebidas tanto pela ouvidoria quanto pela SMSU estavam

relacionadas em sua maior parte com capinagao de guias sarjetas e limpeza de

terrenos publicos

Consultandose o site da prefeitura Prefeitura do Municipio de Mogi das Cruzes C

Comunicagao Social 2013 verificaseque ha uma informagao sobre os servigos de

coleta de lixo coleta seletiva catabagulho e ECOPONTOS com as Batas de coleta e

bairros been como os telefones para informag6es So nao Pica claro que estes

telefones podem ser utilizados tambem para reclamag6es

O site da Ouvidoria tambem disponibiliza duas formas de contato telefone eemail O

telefone e o 156 o que facilita o acesso do cidadao ao sistema

Analise critica

Mao sao disponibilizados em nenhum dos sites relatorios com os objetos das

reclamag6es e qual a porcentagem dos casos solucionados dados que informassem
ao cidadao sobre o resultado de sua agao nao individualmente pois no site da

ouvidoria ha essa possibilidade mas em geral que pudessem mostrar como a agao
do cidadao foi levada em conta para a melhoria do servigo

Seria importante uma analise centralizada com informag6es da SMSU e Ouvidoria e

mais detalhada das reclamag6es sugestdes e comentarios feitos pelo cidadao

514 LEGISLAQAO E NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

A seguir serao apresentados os dispositivos legais e as normas tecnicas que se

relacionam a limpeza urbana a ao gerenciamento de residuos solidos de maneira

geral nos ambitos municipal estadual a federal
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5141Leis a Resolugoes Municipais

Lei Organica Municipal
Lei no 6748 de 23 de outubro de 2012 Dispoe sobre a responsabilidade da

destinadao de oleos a gorduras de origem vegetal a animal oleos combustiveis

lubrificantes e demais derivados de petr6leo autoriza o Poder Executivo a instituir o

Programa Municipal de Coleta Tratamento e Reciclagem desses produtos no

municipio de Mogi das Cruzes e da outras providencias

Lei no 6712 de 13 de junho de 2012 Autoriza o Poder executivo a celebrar

Convenio de Parceria e Cooperaqao Mutua com a Agencia de Cooperapao
Internacional do Japao para implementagao do Projeto para a Promopao da

Reciclagem de Lixo em Mogi das Cruzes Convenio no 8 de 21 de junho de 2012
Decreto no 12060 de 12 de dezembro de 2011 Regulamenta o use de areas

t
destinadas ao TRANSFERENCIA a triagem de residuos de construgao civil e residuos

solidos potencialmente reciclaveis na forma que especifica

Decreto n 12072 de 14 de dezembro de 2011 Dispoe sobre a criag5o e

implantaQao de areas destinadas ao TRANSFERENCIA e triagem de residuos de

construgao civil e residuos solidos potencialmente reciclaveis denominadas ecopontos

Decreto no 11722 de 2 de agosto de 2011 Dispoe sobre os procedimentos para

o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local no

ambito do municipio de Mogi das Cruzes

Lei no 6552 de 29 de junho de 2011 Dispoe sobre criterios e procedimentos

destinados a atividade de licenciamento ambiental no Municipio de Mogi das Cruzes
estabelece a Taxa de Licenciamento Ambiental TLA e da outras providencias

Lei no 6439 de 03 de agosto de 2010 Dispoe sobre a destinadao de recipientes
contendo sobras de tintas vernizes a solventes e da outras providencias

Lei complementar n542007 Dispoe sobre o Codigo Sanitario do Municipio de

Mogi das Cruzes

Lei Complementar n 46 de 17 de novembro de 2006 Dispoe sobre o Plano

Diretor do Municipio de Mogi das Cruzes

Lei Complementar n 43 de 21 de julho de 2006 Proibe no territorio do Municipio
de Mogi das Cruzes a instalagao de aterro sanitario ou similar para destino final de

residuos solidos de qualquer natureza sobre os quais o Municipio nao detenha gestao
plena
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Lei no 5674 de 14 de julho de 2004 Institui o Programa de Reciclagem de

Entulhos de Construgao Civil e da outras providencias
Decreto n 4806 de 27 de janeiro de 2004 Encerramento das atividades de

disposigao final de residuos solidos domiciliares ou de quaisquer outros materiais

inserviveis no Aterro Controlado da Volta Fria

Lei no 57352004 Dispoe sobre aprovagao do convenio no 11262004 celebrado

entre a FUNASA e o municipio de Mogi das Cruzes visando a execugao do Sistema

de Residuos Solidos Implantagao do Plano de Recuperagao de Area Degradada
Vazadouro da Volta Fria

Decreto no 4687 de 7 de dezembro de 2003 regulamenta a Lei55232003 que

dispoe sobre a coleta recepgao a destino final de residuos solidos potencialmente

perigosos a saude publica e da outras providencias

Lei n 5523 de 05 de setembro de 2003 Dispoe sobre a Goleta recepgao e destino

final de residuos solidos potencialmente perigosos a saude publica e ao meio

ambiente

Lei n3430 de 4 de maio de 1989 alterada pelas Leis no 4734 de 8 de janeiro de

1998 a no 5804 de 22 de julho de 2005 a regulamentada pelo Decreto 63672005

dispoe sobre a permanencia nas vias publicas do municipio de cagambas para Goleta

de entulho

Lei n 1961 de 7 de dezembro de 1970 Dispoe sobre o Codigo Tributario do

Municipio e da outras providencias

5142Leis a Resolugdes Estaduais

Resolugao SMA n382011 em conformidade com o Decreto Estadual n 54645
de582009 Estabelece a relagao de produtos que apos o consumo resultam em

residuos considerados de significativo impacto ambiental cabendo implanter programa
de responsabilidade posconsumo para fins de recolhimento tratamento e destinagao
final desses residuos

Decreto Estadual no 54645 de 5 de agosto de 2009 Regulamenta dispositivos da

Lei n 123002006 a altera o inciso I do artigo 74 do Regulamento da Lei n

9971976 aprovado pelo Decreto n84681976

Lei Estadual n 12300 de 16 de margo de 2006 Institui a Politica Estadual de

Residuos Solidos e define principios a diretrizes
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Resolugao SMA n706 Dispoe sobre o licenciamento previo de unidades de

recebimento de embalagens vazias de agrotoxicos a que se refere a Lei Federal

n9780289 parcialmente alterada pela Lei n997400e regulamentada pelo Decreto

Federal no407402

Resolugao SMA no 3305 Procedimentos para gerenciamento e licenciamento de

sistemas de tratamento e disposigao final de residuos solidos de servigo de saude

Resoluqao SMA n 5404 Dispoe sobre procedimentos para o licenciamento

ambiental no ambito da Secretaria do Meio Ambiente

Resolugao Conjunta SSSMASJDC SP no 1 04 Estabelece classificagao
diretrizes basicas e regulamento tecnico sobre residuos de servigos de saude animal

RSSA
L Decreto Estadual n47397 de 4 de dezembro de 2002 Da nova redagao ao Titulo

V e ao Anexo 5 e acrescenta os Anexos 9 e 10 ao Regulamento da Lei no 99776

aprovado pelo Decreto no846876 que dispoe sobre a prevenpao e o controle da

poluigao do meio ambiente

Resolugao SMA no 4102 Procedimentos para licenciamento ambiental de aterros

de residuos inertes e da construgao civil

Lei Estadual no 10888 de 20 de setembro de 2001 Dispoe sobre o descarte final

de produtos potencialmente perigosos de residuos que contenham metais pesados
Portaria CVS n 1699 Institui norma tecnica que estabelece procedimentos para

descarte de residuos Quimioterapicos
Portaria Conjunta SSSMASJDC1de 29 de junho de 1998 Aprova as Diretrizes

Basicas a Regulamento Tecnico para apresentagao e aprovagao do Plano de

Gerenciamento de Residuos Solidos de Servigos de Saude

Resolugao CETESB n0797 Dispoe sobre padroes de emissoes para unidades

de incineragao de residuos sdlidos de servigos de saude

Lei Estadual no 997 de 31 de maio de 1976 Dispoe sobre o controle da poluigao
ambiental no estado de Sao Paulo

Decreto Estadual no 8468 de 08 de setembro de 1976 Regulamenta a lei no

9971976 que dispoe sobre a prevenpao e o controle da poluigao do meio ambiente

Resolugao SMA no 5197 Dispoe sobre a exigencia ou dispensa do RAP para

aterros a usinas de reciclagem e compostagem
Resolugao Conjunta SMASS 1 de 5 de margo de 2002 Dispoe sobre a tritura

ou retalhamento de pneus para fins de disposigao em aterros sanitarios a da

providencias correlatas
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Decreto Estadual no 52497 de 21 de julho de 1970 Probe o langamento de

residuos solidos a ceu aberto

L

5143Leis a Resolugoes Federais

Constituiqao Federal Cap VI Meio Ambiente

Constituiqao Federal art24 XII Determina que a Uniao os estados e o Distrito

Federal tem competencia concorrente para legislar sobre a defesa e a protegao da

saude

Constituiqao Federal art 30 Competencia privativa dos municipios para organizar
e prestar os servigos publicos de interesse local

Portaria MMA n 113 de 18 de abril de 2011 Aprova o regimento interno do comite

orientador para a implantagao de sistema de logistica reversa na forma do anexo a

esta portaria Tendo em vista o disposto no Decreto n 740410
Lei no 12305 de 02 de agosto de 2010 Institui a Politica Nacional de Residuos

Solidos altera a Lei n 9605 1998 e da outras providencias

Decreto no7404 de 23 de dezembro de 2010 Regulamenta a Lei n123052010

que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos cria o comite interministerial da

Politica Nacional de Residuos Solidos e o Comite Orientador para a implantagao dos

sistemas de logistica reversa e da outras providencias
Decreto no7217 de 21 de junho de 2010 Regulamenta a Lei no 114452007 que

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico e di outras providencias

Resolugao CONAMA no 404 de 11 de novembro de 2008 Revoga a Resolugao
CONAMA n 30802 Estabelece criterios e diretrizes para o licenciamento ambiental

de aterro sanitario de pequeno porte de residuos solidos urbanos

Lei no 11445 de 05 de janeiro de 2007 Estabelece diretrizes nacionais para o

saneamento basico altera as leis no67661979 8036 19908666199389871995

revoga a Lei no65281978 e da outras providencias

Resolugao CONAMA no 362 de 23 de junho de 2005 Dispoe sobre o

recolhimento coleta e destinagao final de oleo lubrificante usado ou contaminado

Resolugao CONAMA no 358 de 29 de abril de 2005 Dispoe sobre o tratamento e

a disposigao final dos residuos dos servigos de saude a da outras providencias
Resolugao RDC no 306 de 07 de dezembro de 2004 Dispoe sobre o regulamento

Tecnico para o gerenciamento de residuos de serviqos de saude
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Resolugao CONAMA n 348 de 16 de agosto de 2004 Altera a Resolugao

CONAMA no 307 de 05 de julho de 2002 incluindo o amianto na classe de residuos

perigosos

Resolugao CONAMA n 334 de 3 de abril de 2003 Dispoe sobre os

procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao

recebimento de embalagens vazias de agrot6xicos

Resolugao CONAMA n 313 de 29 de outubro de 2002 Dispoe sobre o Inventario

Nacional de Residuos Sblidos Industriais

Resolugao CONAMA n 316 de 29 de outubro de 2002 dispoe sobre

procedimentos a criterios para o funcionamento de sistemas de tratamento termico de

residuos

Resolugao CONAMA n 306 de 05 de julho de 2002 Estabelece os requisitos

minimos e o termo de referencia para realizagao de auditorias ambientais

Resolugao CONAMA n 307 de 5 de julho de 2002 Estabelece diretrizes criterios

e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil

Resolugao CONAMA n 301 de 21 de margo de 2002 Altera dispositivos da

Resolugao n 258 de 26 de Agosto de 1999 que dispoe sobre pneumaticos

Resolugao CONAMA no 308 de 21 de margo de 2002 Licenciamento Ambiental

de sistemas de disposigao final dos residuos s6lidos urbanos gerados em municipios

de pequeno porte

Resolugao CONAMA no 283 de 12 de julho de 2001 Dispoe sobre o tratamento e

a destinagao final dos residuos dos servigos de saude

Resolugao CONAMA no 275 de 25 de abril de 2001 Estabelece c6digo de cores

para diferentes tipos de residuos na coleta seletiva

Resolugao CONAMA n264 de 26 de agosto de1999 Dispoe sobre o

licenciamento de fornos rotativos de produgao de clinquer para atividades de co

processamento de residuos

Resolugao CONAMA no 257 de 30 de junho de 1999 Procedimentos especiais ou

diferenciados para destinagao adequada quando do descarte de pilhas e baterias

usadas para evitar impactos negativos ao meio ambiente

Lei no 9605 de 12 de fevereiro de 1998 Dispoe sobre as sangoes penais e

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente a da

outras providencias
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Resolugao CONAMA n 237 de 07 de janeiro de 1998 Trata da alteragao do

Anexo 10 da Resolugao CONAMA no 23 Listagem dos residuos perigosos com

importagao proibida e residuos nao inertes classe II controlados pelo IBAMA

Lei n9433 de 08 de janeiro de 1997 Institui a Politica Nacional de Recursos

Hidricos

Resolugao CONAMA no 023 de 12 de dezembro de 1996 Define criterios de

classificagao de residuos perigosos

Resolugao CONAMA no 005 de 05 de agosto de 1993 Define os procedimentos
minimos para o gerenciamento dos residuos com vistas a preservar a saude publica e

a qualidade do meio ambiente

Decreto no 875 de 19 de julho de 1993 Promulga a Convengao da Basileia sobre

o Controle de Movimentos Transfronteirigos de Residuos Perigosos a seu deposito

Resolugao CONAMA n 006 de 15 de junho de 1988 Determina o controle

especifico de residuos gerados ou existentes pelas atividades industriais

Resolugao CONAMA no 001 de 23 de janeiro de 1986 Estabelece criterios

basicos a diretrizes para o Relatorio de Impacto Ambiental RIMA para o licenciamento

de atividades com significativo impacto ambiental

Lei n 6938 de 31 de agosto de 1981 Dispoe sobre a Politica nacional do Meio

Ambiente seus fins e mecanismos de formulagao e aplicagao a dA outras providencias
Portaria Minter n 53 de margo de 1979 Estabelece normas aos projetos

especificos de tratamento e disposigao de residuos solidos

Portaria Minter n 53 de 01 de margo de 1979 Trata dos projetos especificos de

tratamento a disposigao de residuos solidos been Como a fiscalizagao de sua

implantagao operagao e manutengao
Decreto n 2668 de 12 de julho de 1974 probe o deposito e langamento de

residuos em vias logradouros publicos e em areas nao edificadas institui padroes de

recipientes para acondicionamento de lixo e da outras providencias

5144Normas Tecnicas

ABNT Associagao Brasileira de Normas Tecnicas NBR 10004 Residuos S61idos

Classificagao
ABNT Associagao Brasileira de Normas Tecnicas NBR 12807 Residuos de

Servigos de Saude
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ABNT Associagao Brasileira de Normas Tecnicas NBR 13895 Construdo de

Popos de Monitoramento e Amostragem Procedimento

ABNT Associagao Brasileira de Normas Tecnicas NBR 13896 Construgao de

Poros de Monitoramento e Amostragem Procedimento

ABNT Associagao Brasileira de Normas Tecnicas NBR 8419 Apresentagao de

Projetos de aterros sanitarios de residuos s6lidos urbanos

ABNT Associagao Brasileira de Normas Tecnicas NBR 8419 Apresentagdo de

Projetos de aterros sanitarios de residuos s6lidos urbanos

ABNT Associagao Brasileira de Normas Tecnicas NBR 1511204Areas de

TRANSFERENCIA a triagem diretrizes para projeto implantaQ5o e operagao

ABNT Associagao Brasileira de Normas Tecnicas NBR 1511404 Areas de

Reciclagem diretrizes para projeto implantagao e operagao

515 REMUNERAQAO DO SISTEMA ATUAL

As receitas do municipio cresceram muito nos 61timos 4 anos passando de cerca de

R49472400000 em 2009 para RS 74450600000em 2012 PMMC 2013 O

grafico abaixo mostra esta evolugdo e a origem dos recursos
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Figura 58 Evolugao da Receita Bruta a Origem da Receita

Nestes 4 anos as receitas cresceram 505para uma inflagao medida pelo IPCA

geral de 245ou seja houve um crescimento expressivo Por outro lado cabe notar
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que o IPTU que compreende a taxa do lixo cresceu em 3 anos nao se tem este

dado de 2009 245valor interior ao crescimento de outras receitas mas ainda

superior a inflagao para o mesmo periodo que foi de 1936Nao se disp6e de dados

sobre a fragao da Taxa de Lixo em relarao ao IPTU

A maior mudanga proporcional na origem das receitas foram os ganhos de capital

como se pode ver no grafico abaixo O IPTU corresponde a pouco mais que 10das

receitas do municipio

I

COMPOSI4AO PERCENTUAL DA ORIGEM

DAS RECEITAS
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IPTU OUTROS IMPOSTOS E RECEITAS RECEITAS CAPITAL

Figura 59 Distribuigao das receitas em relaFao ao total

Houve tambem um crescimento nas despesas correntes como mostra o grafico a

seguir
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Figura510 Evolugao das Despesas Correntes

Entre 2010 e 2012 as despesas correntes mao de obra contratos com terceiros
material de consumo principalmente cresceram 435 bem mais que as despesas
com investimentos despesas de capital que cresceram somente 337 nao esta
claro no site o que sao interferencias passivas

O deficit foi em 2012 de cerca deR900000000

Com base em informag6es fornecidas pela Prefeitura PMMC 2013 foi possivel
separar as despesas relativas ao contrato 094110 pelo item contrato com pessoas
juridicas servigos de limpeza urbana Este contrato representa 91 dos gastos da

atividade saneamento da PMMC em 2012 fora SEMAE O grafico a seguir mostra a

evolugao destas despesas
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GASTOS ESPEC FICOS R
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Figura 511 Gastos especificos relativos ao contrato CS Item Saneamento a Meio Ambiente

Com base na figura notase que em 2010 e 2011 muito provavelmente as despesas do

contrato 094 nao foram incluidas em sua totalidade no item Saneamento pois seu

valor e superior ao total do item Isto mostra que o langamento das despesas nao e

feito por Secretaria dificultando o controle Em 2012 isto foi corrigido pois o valor do

item Saneamento 6 superior ao que foi gasto no contrato Isto explica o crescimento

deste item entre 2011 e 2012

O gasto com o contrato sofreu um reajuste menor que a inflagao medida pelo IPCA

geral pois cresceu 170590 para uma inflagao de 1936 Isto ocorre porque no

primeiro ano o valor do contrato nao e reajustado Por esta razao a fragao do IPTU

correspondente a este gasto vem diminuindo como mostra o grafico abaixo
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PORCENTAGEM GASTOS LIMPEZA IPTU
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Figura 512 Frag5o do IPTU utilizada para pagar limpeza urbana

O grafico mostra claramente que a taxa de lixo nao cobre as despesas com limpeza

urbana pois embora nao discriminada a taxa de lixo cobrada nao corresponde a mais

que 30 do IPTU Isto mostra que sao usados recursos orgamentarios para pagar a

limpeza urbana As despesas corn limpeza urbana representaram em 2012 43 das

despesas da Prefeitura

Com base nos dados de 2012 os indices de gastos da Limpeza Urbana estao em

R22500tonRSUcoletadadia e cada habitante da cidade paga R7910ano pelos

servigos de limpeza

Analise Crftica

A analise das contas mostra inicialmente que nao estao disponibilizados no portal da

prefeitura a nem foram disponibilizados pela PMMC para este relatorio detalhes das

receitas e dos gastos dos servipos de limpeza urbana o que dificulta uma analise mais

detalhada Alem disso verificaseque nao ha um lanamento de despesas de limpeza
na secretaria encarregada de gerir o contrato o que dificulta o seu controle Em 2012

isto parece ter sido sanado

Verificase que houve um incremento grande nas receitas do municipio e que

atualmente se as estimativas forem razoaveis o servigo representa muito pouco das

despesas correntes cerca de 43 O aumento de investimentos foi de 33 nos

ultimos 3 anos inferior ao crescimento da arrecadagao que foi de 40 no periodo
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Dessa forma existe a possibilidade de se fazer investimentos para melhorar a

produtividade e dar uma maior sustentabilidade ambiental ao servigo Alem disso o

Codigo Tributario preve a cobranga pelo servio o que nao tem sido feito Isso

aumentaria ainda mais a disponibilidade de recursos para a melhoria do sistema

Finalmente deveseressaltar que o custo medio por habitante com limpeza urbana na

regiao Sudeste e de RS14300habano ABRELPE 2011 o que e 80 maior que o

gasto em Mogi das Cruzes O custo da limpeza na regiao Sudeste por tonelada de

RSU coletada e deR30400ttambem muito superior ao de Mogi das Cruzes Assim

os valores gastos no municipio estao bem abaixo da media da regiao Sudeste
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6 DIAGNOSTICO CONCLUSOES E RECOMENDAQOES

CONCLUSOES DESTA ETAPA DE DIAGNOSTICO

Com base nos dados levantados a na analise realizada as principais conclusoes que

deverao ser consideradas nas etapas seguintes do Plano de Residuos sao as

seguintes

1 O use da caracterizagao de lixo de Sao Paulo a adequado para uma primeira
estimativa das caracteristicas do residuo solido urbano de Mogi das Cruzes

2 Ha uma necessidade de se caracterizar o residuo coletado na coleta seletiva para

verificar o teor de reciclaveis bern como quais sao os bairros com maiores

problemas de separagao
3 Com o objetivo de se caracterizar o residuo de poda a capinagao para

compostagem este deve ser amostrado a caracterizado
4 Nao foi realizado pela empresa contratada para a coleta de lixo como no contrato

de coleta de Sao Paulo nenhurna amostragem a caracterizagao gravimetrica do

residuo solido urbano de Mogi das Cruzes

1 A PMMC coleta a destina ao aterro da UTGR Jambeiro em 2012 4023tdia incluindo
residuo da coleta domiciliar poda varrigao capinagao feira rejeito da usina de

triagem residuos do Cata Tranqueira parte de coleta seletiva a demais residuos

coletados por ela
2 A eficiencia da coleta domiciliar a equivalente a de outros municipios destacando

se a massa de lixo coletada veiculo coletor a velocidade de coleta

3 A produtividade por funcionario a de143 funcionariotoneladade RSU coletadodia
um pouco maior que a media da regiao sudeste 156 functondia

4 A coleta seletiva tern coletado 10 kghabdia taxa um pouco acima da media

brasileira kghabdia para municipios entre 100000 a 300000 habitantes que tern

coleta seletiva

5 Atualmente a coleta seletiva coleta cerca de 12 Udia o que corresponde a 26 do

Residuo Solido Urbano Coletado 338 t de residuo domiciliar 30tdia de poda e

capinagao 22 Udia dos demais residuos a 73tdia de entulho
6 Pelo teor de materias reciclaveis secos considerando que o use das caracteristicas

do lixo d Sao Paulo haveria a possibilidade de se aumentar a massa de reciclaveis

coletados
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7 A eficiencia da frota que realiza a coleta seletiva em termos de kg de reciclaveis

coletados veiculo coletor por dia esta muito acima da media de outros municipios
o que indica a necessidade de se verificar se estes valores correspondem a

realidade

8 A massa coletada pela coleta seletiva a superior a capacidade da Usina de Triagem
em 100

9 A coleta de entulho coletado pela PMMC nos chamados locais viciados corresponde

a 21da coleta de residuos domiciliares
10 A coleta de residuos de servigo de saude dos hospitais a clinicas da PMMC que e

feito sob contrato da Secretaria de Saude atende as normas estabelecidas
11 Nao ha serviode coleta especial para RSS gerado por particulares
12 Ha necessidade de se melhorar as estimativas de geragao de residuos passiveis de

logistica reversa

13 Nao ha no municipio uma sistematica para recebimento a envio para o fabricante

ou para reciclagem de residuos eletroeletr6nicos da chamada linha branca e

lampadas pilhas a baterias
14 Sao enviados aos 2 ECOPONTOS cerca de 15tdia de residuos sendo 80Residuos

de Construgao a Demoligao a 17 residuos de madeira

15 Com base nas estimativas feitas neste trabalho ha indicag6es que os Ecopontos
tem recebido uma fragao pequena da geragao estimada de eletroeletr6nicos pneus
e mesmo oleo comestivel usado Estes residuos correspondem a 13 do volume

de residuos recebidos ali

16 Ha uma falta de coordenagao entre o municipio e a RECICLANIP no que se refere a

retirada de pneus usados

17 Os residuos de madeira que chegam aos designados pela PMMC correspondendo a

39tdia sao reciclados como combustivel auxiliar Estimase que estes residuos

correspondam a 17 dos residuos recebidos nos ECOPONTOS
180 residuo de construgao civil RCD de grandes geradores a gerenciado pelos

pr6prios geradores

19 O RCD representa um grande volume de residuos a deve ter uma politica especifica
que aumente as opg6es de destinagao adequada

20 Com base nas informag6es coletada a coleta a destinapao de residuos industriais e

de grandes geradores atende as normas vigentes
21 Nao ha cooperativa organizada para a coleta de reciclaveis ha uma empresa que

recebe os residuos coletados por catadores de rua
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22 Esta empresa tem aparentemente uma eficiencia maior que a da Usina de Triagem

da PMMC no que diz respeito a rejeito bem como em volume final reciclado devido

a uma melhor seleg5o dos residuos coletados

23 A varrigAO corn 1202 m de vias varridasgaridia esta dentro dos indices de

desempenho adequados
24 A poda com 519 m2 podadostrabalhadormes a um indice compativel corn poda

corn rogadeira mecanica

25 Os residuos de poda sao enviados para aterro

26 As carretas de transporte de residuos estao viajando 140 km por viagem
27 O indice de desempenho processamentofuncionarioda Usina de Triagem com 85

t de residuos separadosfuncionariomes esta acima da media das usinas

consultadas

28 O teor de rejeito a muito alto na Usina de Triagem cerca de 38do recebido

29 O processo de comercializag5o do material reciclavel necessita ser formalizado e

revisto

30 A CS Brasil utiliza um local conhecido como Mineradora Caravela para destinar

entulho dos denominados locais viciados que possui LO da CETESB mas nao e

um local que receba o entulho da empresas de cagamba
31 O saneamento dos dois locais Antigo Lixao da Volta Fria a outro na Rua Tenente

Onofre Rodrigues Aguiar que foram utilizados para destinar residuos do municipio
esta emfase de projeto aou investigag5o

32 O Plano RECICLA MOGI se enquadra na Politica Nacional de Residuos Solidos por

ter como objetivo a melhoria da reciclagem no municipio
33 A frota de veiculos utilizada pela CS Brasil esta em born estado a apresenta uma

produtividade adequada
34 A frota da PMMC utilizada na limpeza tem uma produtividade menor que a frota da

CS Brasil o veiculo na capinagAO da CS Brasil trabalha 3500hmes e o da SSU 580

hmesveiculo
35 Pelas informapoes levantadas o treinamento da equipe de coleta poderia ser

i melhorado com mais horas envolvendo capacitaryao a saude a seguran9a

36 Ha uma sobreposigao de atribui6es entre a Secretaria do Verde a Meio Ambiente e

a Secretaria Municipal de Servigos Urbanos principalmente na gestao dos

ECOPONTOS

37 A PMMC nao tern indices de desempenho do servigo de limpeza publica como

requerido pela Lei de Saneamento
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F38 Wo sao disponibilizados no site os gastos especificos com limpeza urbana

39 Com base nos dados disponibilizados no site da PMMC inferese que os gastos
com limpeza urbana representaram em 2012 cerca de 39do IPTU

40 A receita de IPTU tern crescido mais que os gastos com a limpeza urbana

41 O municipio gastou em 2012 cerca de R3200000000 com limpeza urbana o que
equivale aR7910habitanteano a RS22500tcoletadaano indices inferiores a

media da regiao sudeste segundo ABRELPE 2011
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RECOMENDAPOES

A partir destas conclusoes recomendase

1 Incluir no novo contrato de coleta a solicitagao para que anualmente de fara a

caracterizagaogravimetrica a quimica dos residuos solidos urbanos de Mogi como

forma de melhorar as informagoes sobre o teores de material reciclavel disponivel

2 Glue seja realizada a caracterizagao gravimetrica do residuos coletado na coleta

seletiva Esta caracterizaqao deve ser feita por circuito de coleta O objetivo C

avaliar o teor de reciclaveis presentes

3 Realizar caracterizagao fisico quimica dos residuos de poda a capinaqao visando a

implantagao de um processo de compostagem

4 Aumentar o volume de reciclavel coletado pela coleta seletiva pois existe esta

possibilidade melhorando o volume de material reciclado

5 Avaliar a qualidade a massa efetivamente coletada pela coleta seletiva

6 Adequar a capacidade da Usina de Triagem ao volume coletado pela coleta seletiva

7 Minimizar o lanpamento de entulho nos locais viciados para isto sugerese

aumentar a fiscalizagao implantar um aterro de inertes proximo a adotar medidas

de incentivo ao use de locais legalizados
8 Implantar medidas para documentar a destinagao adequada do residuo de

construgao a demoligao
9 Melhorar as estimativas de geraqao de residuos sujeitos a logistica reversa

10Implantar em conjunto com os fabricantes processo de coleta a destinagao de

residuos eletroeletronicos incluindo linha branca pilhas a lampadas

11 Estabelecer dentro do processo de responsabilidade compartilhada uma melhor

coordenagao com a RECICLANIP para melhorar a coleta de pneus usados

12 Buscar a parceria com a usina de processamento de entulho da VIDAL para tornala

acessivel a outros geradores Estudar a implantagao de usina municipal Esse

estudo deve estar focado na viabilidade economica

13 Estudar a formaqao de uma cooperativa de catadores que passaria a operar a usina

de triagem a talvez a propria coleta seletiva

14 Estudar a possibilidade de se fazer compostagem com os restos de poda e

capinagao o que significaria mais que duplicar o volume de residuo a ser reciclado

15 Estudar possiveis alternativas de destinag5o para os residuos coletados de

responsabilidade da PMMC mail proximas para diminuir os gastos com a Limpeza

Publica
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16 Fazer um trabalho de educag5o ambiental voltado para melhorar a qualidade do

material coletado pela coleta seletiva

17 Aumentar a esteira de catapao a as separagoes auxiliares de forma a melhorar a

separag5o de reciclaveis diminuindo o rejeito na Usina de Triagem
18 Implantar medidas de remediagao para os dois locais Antigo Lixao da Volta Fria e

outro na Rua Tenente Onofre Rodrigues Aguiar contaminados por disposig5o de

residuos da prefeitura
19 Adotar indices de desempenho para o servigo estabelecer metas a acompanhar os

resultados como estabelece a Lei de Saneamento

20 Estudar medidas para melhoria da produtividade dos veiculos da PMMC utilizados

na Limpeza Urbana Uma possibilidade a terceirizar todo o servigo
21 Melhorar o treinamento dado pela CS a seus funcionarios principalmente para

diminuir incidentes a acidentes no trabalho O proximo contrato deve exigir
treinamento em capacitarao a seguranga do trabalho

22 Estudar a uniformizagao da gestao e a adogao de uma agencia reguladora municipal
de saneamento que ficaria com a fiscalizagao e o contato com a populagao
enquanto uma secretaria ficaria responsavel pela gestao do contrato como

proposto na Lei de Saneamento
23 Tornar mais transparentes a organizar por secretaria os gastos com limpeza

urbana

24 Rever a forma como o municipio vem obtendo recursos para pagar a limpeza
urbana por exemplo implantando uma sistematica de cobranga pelos servigos A

forma deve ser objeto de discussao no municipio

r
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PROGNOSTICO E PROPOSIQAO DE

CENARIOS DE GESTAO
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7 PROGNOSTICO E PROPOSIPAO DE CENARIOS

CONSIDERAQOES

O objetivo deste parte e estimar as demandas para gestao de residuos para um

horizonte de planejamento de 30 anos avaliar cenarios para o equacionamento destas

demandas e propor qual o melhor em termos tecnicos de atendimento ao preconizado

pela Politica Nacional de Residuos e econ6mico O inicio do projeto foi adotado como

2012 e o final 2042 mas o ano zero devera ser o subsequente a aprovagao do Plano

na camara dos vereadores

As estimativas foram feitas com base no Relat6rio de Diagn6stico do Servigo de

Limpeza Urbana de Mogi das Cruzes e em bibliografia

Para estimar a geragao de residuos no futuro foi feita a correlagao da geragao de

residuos com o crescimento populacional com base em indices disponiveis na

literatura a na correlagao entre os dados atuais do municipio

Para efeito de dimensionamento dos servigos considerouse o crescimento da

populagao do municipio como um todo

Os custos foram feitos sem se considerar inflagao e com todos os pregos
referenciados a 2012 Para sua estimativa foram utilizados os valores pagos no

contrato de limpeza urbana em vigor relacionados a populagao de 2012 do

municipioOutros valores foram obtidos em bibliografia por consulta a internet e

informagoes pessoais Com base nesta metodologia foi possivel comparar os gastos
correntes dos varios cenarios

Neste relatorio ja foram incorporados os resultados das discuss6es havidas em duas

audiencias p6blica uma no dia 290513e03062013

Os conceitos basicos da Politica Nacional de Residuos Solidos considerados ao longo
deste estudo sao mostrados na figura 1 a seguir
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Figura 3 Principios Basicos da PNRS
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8 PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO E

DESTINArAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

81 INTRODUPAO

A Politica Estadual de Residuos Solidos e seu decreto regulamentador por sua vez

tem como principio fundamental a minimizagao dos residuos por meio de incentivos

as praticas ambientalmente adequadas de reutilizarao reciclagem redug5o e

recuperarao Dentre seus objetivos destacamse

reduzir a quantidade e a nocividade dos residuos solidos evitar os

problemas ambientais a de saude publica por eles gerados a erradicar os

lixoes aterros controlados botaforas a demais destinaoes
inadequadas

promover a inclusao social de catadores nos servigos de coleta seletiva

incentivar a cooperagAo intermunicipal estimulando a busca de solug6es
consorciadas e a solugao conjunta dos problemas de gestao de residuos

de todas as origens

fomentar a implantagao do sistema de coleta seletiva nos municipios

incentivar a criarao e o desenvolvimento de cooperativas a associaoes
de catadores de materiais reciclaveis que realizam a coleta e a separagao
o beneficiamento e o reaproveitamento de residuos solidos reutilizaveis

ou reciclaveis

criar incentivos aos municipios que se dispuserem a implantar ou a

permitir a implantaiao em seus territorios de instala46es licenciadas

para tratamento a disposigao final de residuos solidos oriundos de

quaisquer outros municipios

incentivar a gestao regionalizada dos residuos solidos

Alem disso a Politica Nacional de Residuos Solidos Lei n 123052010 sancionada

em 02 de Agosto de 2010 determina que Uniao Estados a Municipios elaborem os

planos de residuos solidos Nacional Estadual e Municipal sendo condigao para que
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tenham acesso aos recursos incentivos ou financiamentos relacionados a sua gestao
Dentre outros aspectos importantes a Lei trata da proibigao de lixoes a institui a

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos onde fabricantes

importadores comerciantes consumidores a os titulares dos servigos publicos devem

adotar um sistema de logistica reversal

A Politica Nacional tambem destaca a importancia das cooperativas no sistema e

estabelece incentivos fiscais a financeiros para projetos a programas destinados ao

tratamento e reciclagem de residuos Neste novo cenario os gestores publicos terao

de reestruturar nao so seus sistemas de gerenciamento como toda a cadeia

produtiva e repensar o use de recursos pelos quais todos serao responsabilizados

Tanto as poljticas publicas do Estado de Sao Paulo quanto as da Uniao que incidem

sobre os servigos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos apresentam

objetivos a serem alcangados na busca por uma maior eficiencia e maior modicidade

A Tabela 1 sistematiza as principais diretrizes e condicionantes das referidas Leis que

conformam um conjunto de atividades infraestruturas e instalagoes operacionais de

coleta transporte transbordo tratamento e destino final dos residuos em

conformidade com resolugoes e normas tecnicas vigentes

Tabela 16 Diretrizes para o manejo de resfduos solidos

DIRETRIZES A OS
Minimizagao dos Residuos na Destinagao Final Investimento na coleta seletiva com

catadores
Investimento em compostagem
Investimento em reutilizagao ou

recicla em do RCC classe A e classe B
Manejo Diferenciado a Integrado RSD e publicos

RSS
RCC geragao publica geradores de

e uenas uantidades lim eza corretiva
Destinagao em Aterros Normatizados Aterros sanitarios convencionais NBR

13896
Aterros de RCC Classe A NBR 15113

Manejo em Areas de Triagem Normatizadas PEV Pontos de Entrega Voluntaria para
RCC e Coleta Seletiva NBR 15112
PEV Central e PEV Central Simplificado
ATT Areas de Transbordo e Triagem e

NBR 15112
Galpoes de Triagem da Coleta Seletiva
pequeno media e grande porte

Patios de Com osta em

Fonte Consultores do DAUMMA

Notase que as diretrizes que norteiam o manejo de residuos solidos consideram a

heterogeneidade dos residuos solidos urbanos e a adogao de sistemas integrados
Dessa forma um piano de gestao de residuos passa por solugoes de reciclagem de

116



Milwonsuh
compostagem de incineragao de tratamento fisicoquimico entre outros dependendo
do tipo de residuo gerado suas caracteristicas os custos envolvidos e as

particularidades em geral

No item que se segue sao apresentadas as alternativas tecnicas existentes para

atender as diretrizes das referidas leis considerando a gestao e o manejo dos

residuos solidos no municipio a os diferentes tipos de residuos gerados

82 DESCRigAO DAS ALTERNATIVAS TECNICAS

Este item tem por finalidade descrever alternativas tecnicas para o manejo adequado
de residuos solidos urbanos Atualmente existe um grande leque de alternativas

tecnicas utilizadas principalmente em grandes aglomeragoes urbanas nas quais os

fatores de indisponibilidade de areas apropriadas e a grande massa gerada sao

preponderantes para essa escolha Para melhor entendimento as tecnologias sao

apresentadas e analisadas considerando as seguintes etapas em um sistema de

limpeza urbana e manejo de residuos solidos

Acondicionamento Coleta e Conteinerizagao

Tratamento Reciclagem e Coleta Seletiva de Materiais Compostagem Biodigestao
lncineragao

Disposigao final Aterro Sanitario

O texto esta estruturado a partir da descrigao dos processos suas vantagens e

desvantagens sendo que as alternativas mais recomendadas aos diferentes tipos de

residuos solidos gerados no municipio sao apresentadas no Capitulo 4

821 Acondicionamento Coleta a Conteinerizagao

A remogao de residuos atraves do servigo de coleta e a principal atividade de limpeza
urbana realizada nos municipios e em geral e a primeira preocupagao das

administragoes publicas pois minimiza os riscos a saude publica a poluigao difusa e

os problemas com enchentes e assoreamentos de rios

Conforme o tipo de residuo as principais categorias de coleta e acondicionamento

sao
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Residuos S61ido Urbano realizada por caminh6es de coleta geralmente

compactadores com capacidade de 3 a 12 toneladas E comum em alguns
municipios o use de caminh6es adaptados para a coleta de materiais

reciclaveis a conteineres estes ultimos utilizados principalmente para areas

de dificil acesso ou para grandes geradores de residuos Quanto ao

acondicionamento dos residuos estes sao normalmente acomodados pela

populagao na frente das casas ou em sacos plasticos ou tambores de metal

em horarios predefinidos Em areas de dificil acesso ou areas rurais o use de

container e frequente

Residuos de Servigos de Saude RSS os residuos de servigos de saude

devem seguir as normas de gestao a de manejo disciplinadas pelas resolug6es
30605 da ANVISA e 35806 do CONAMA que definem dentre outros

aspectos a segregagao o armazenamento a coleta o transporte o tratamento

e a disposigao final Devido a grande diversidade de residuos gerados nos

estabelecimentos de saude estes devem ser acondicionados em sacos

identificados seguindo cores especificas de acordo com as normas vigentes
para seu posterior reconhecimento tratamento e destinagao final Os residuos

infectados devem ser acondicionados em saco branco leitoso por exemplo e o

transporte desses residuos deve ser realizado em carros apropriados

geralmente de pequeno porte devidamente identificados para tal finalidade
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Residuos Organicos de Grandes Geradores esse tipo de residuo a gerado
em locais que abastecem ou oferecem serviqos de alimentagao a populagao
como por exemplo estabelecimentos comerciais hoteis restaurantes

mercados entrepostos escolas cozinhas hospitalares entre outros Esses

residuos podem ser acondicionados de diversas formas dependendo do

volume gerado E interessante que os residuos organicos sejam segregados
de outros residuos ou rejeitos de forma a evitar sua contaminagao caso os

mesmos sejam destinados para a compostagem ou biodigestao formas de

tratamento de residuos organicos Podem ser usados tambores ou bombonas

de 200 litros ou mesmo conteineres que podem ser diretamente despejados no

caminhao de coleta

Residuos Industriais assim como os residuos de servigo de saude os

residuos industriais podem ter caracteristicas diversas e compreendem desde

papeis papelao embalagens plasticas nao contaminadas ate residuos

perigosos que devem ser acondicionados e transportados corn os devidos

cuidados Cada gerador a responsavel pelo gerenciamento do seu residuo

desde o acondicionamento ate o transporte e a destinaqao final correta

Residuos de Construgao a DemoligaoRCD os RCD podem ser gerados

por pequenos a grandes geradores Dependendo do volume os residuos

podem ser acondicionados em sacos de ate 100 litros a destinados juntamente
com os residuos comuns Quando ha geraqao de grandes volumes o

acondicionamento e feito em cagambas estacionarias A sua Goleta portanto

depende do volume gerado e do seu acondicionamento Em muitos municfpios
brasileiros incluindo o de Mogi da Cruzes a disposigao irregular desses

residuos se apresenta como um problema ambiental e economico ja que

contribui para a degradagao da paisagem urbana e impacta diretamente o

orqamento municipal devido a necessidade de agoes corretivas naoplanejadas
limpeza dos locais viciados em Mogi das Cruzes como limpeza de

corregos a em areas de risco desentupimento de bocas de lobo limpeza de

despejos irregulares ao longo de estradas vicinais alem da operagao dos bota

foras
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Residuos de Capina de Podas a de Varrigao os residuos de varrigao sao

normalmente acondicionados em sacos introduzidos em carrinhos moveis pelos

proprios varredores e deixados nas vias para serem retirados por caminhoes

compactadores normalmente utilizados na coleta regular Para os residuos de capina
e de poda sao utilizados tratores ou veiculos com carroceria Esses residuos sao

encaminhados normalmente para o mesmo local onde sac depositados os residuos

domiciliares e comerciais
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A logistica da coleta e transporte de residuos depende em grande parte do seu

adequado acondicionamento que ocorre de acordo com o tipo de residuo gerado a as

particularidades das regioes que compoem o municipio central bairros area rural
Sendo assim devem ser escolhidos os recipientes mais apropriados dependendo das

caracteristicas das areas do municipio

A conteinerizagdo apresentase como uma solurao alternativa para locais onde o

acesso e dificultado ou em areas que nao sao servidas regularmente pela coleta de

residuos O use desse equipamento e importante no sentido de evitar a proliferarao de

vetores minimizar o impacto visual e olfativo e facilitar a realizag5o da coleta nessas

areas Podem ser utilizados conteineres de plastico ou metalicos com tampa

Em alguns paises da Europa como por exemplo na Espanha a Italia a

conteinerizagao e normalmente utilizada pela populagao para descarte dos residuos

inclusive com cont@ineres diferenciados para cada tipo de residuo reciclavel materia

organica a rejeitos

Figura 13 Containeres utilizados na Europa para receber residuos separados

822 Tratamento Reciclagem a Coleta Seletiva de Materiais Compostagem

Biodigestao Incineragao

Reciclagem a Coleta Seletiva de Materiais

A reciclagem consiste no reprocessamento de materiais permitindo sua reintrodugao
no ciclo produtivo De uma maneira geral a reciclagem traz muitos beneficios mas o
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processo deve ser considerado em todos os seus aspectos levandose em conta nao

so os beneficios ambientais mas tambem as vantagens economicas

A viabilidade economica da reciclagem esta diretamente associada a um programa

eficiente de coleta seletiva que por sua vez requer uma logistica extremamente

planejada de estruturas e equipamentos para a separagao dos materiais a seu correto

acondicionamento e armazenamento O desenvolvimento de mercado para os

produtos reciclados a organizagao da coleta por pessoal treinado a equipado e a

efetiva participagao da populagao sao tambem fundamentais nesse processo Sem a

participagao da populagao local a coleta seletiva para a reciclagem nao se viabiliza

economicamente Esses fatores entre outros interferem diretamente na quantidade e

qualidade dos materiais a serem comercializados

Embora inumeros beneficios estejam ligados aos programas de coleta seletiva e

reciclagem alguns fatores contribuem para o baixo indice de reaproveitamento dos

residuos como por exemplo o alto custo da coleta seletiva em relagao a

convencional a falta de credibilidade junto a populagao e sistemas subdimensionados

Nesse ultimo caso podem ser consideradosibaixa capacidade de armazenamento e

processamento de residuos nas unidades de triagem ii falta de mercado para o

material coletado e beneficiado iii grandes distancias entre as centrais de triagem e

os compradores dos materiais

E importante ressaltar que a coleta seletiva e o primeiro passo de uma cadeia de

agoes que busca o gerenciamento adequado dos residuos produzidos em um

municipio Alem de viabilizar o aproveitamento de materiais atraves da reciclagem
possibilita tambem a implementagao de outros programas integrados que necessitam

dessa selegao previa como por exemplo a compostagem da fragao organica

A seguir sao apresentadas resumidamente as modalidades mais utilizadas para a

realizagao da coleta seletiva em um municipio

Coleta portaaporta semelhante a coleta convencional no que diz respeito a

roteiros e utilizagao de veiculos e equipes Entretanto os veiculos coletores percorrem
os domicilios em horarios e dias especificos diferentes dos dias da coleta

convencional coletando os materiais reciclaveis previamente separados pela
populagao

Coleta por Conteineres Diferenciados por Cor Nesta modalidade sao

normalmente utilizados conteineres ou pequenos depositos dispostos em pontos fixos
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no municipio onde a populagao entrega de forma voluntaria os materiais reciclaveis

Em geral sao selecionados locais estrategicos para alocagao destes postos como

prams supermercados escolas predios publicos ecopontos etc O tipo e o numero

de conteineres podem variar de acordo com o sistema implantado O municipio de

Mogi atualmente conta corn 2 pontos de entrega desses materiais

Postos de troca consistem na troca de reciclaveis por bens ou beneficios que

podem ser alimento valetransporte valerefeigao descontos etc

Com catadores consiste na coleta realizada informalmente por catadores com

carrinhos de traqao manual muitas vezes sem condigoes minimas de trabalho e

seguranqa Esse tipo de coleta informal tambem ocorre no municipio de Mogi das

Cruzes

E desejavel que os materiais coletados seletivamente passem por um processo de

beneficiamento antes da sua comercializagao e em municipios nos quais existem

programas de coleta seletiva apoiados pelas prefeituras esse beneficiamento ocorre

em unidades ou centrais de triagemAs centrais de triagem podem ser operadas pela
propria prefeitura sob contrato corn empresa privada ou serem espagos cedidos em

regime de comodato para catadores organizados em cooperativas ou em associagoes
Os cooperados nao possuem vinculo empregaticio corn a prefeitura e recebem sua

remuneragao exclusivamente da venda dos materiais reciclaveis As experiencias
existentes em diversos municipios brasileiros mostram pequenas variagoes quanto a

organizagoo da coleta formas de remuneragao e comercializagao

A coleta seletiva e a reciclagem podem ser consideradas componentes estrategicos de

um sistema de gerenciamento integrado de residuos solidos urbanos O incremento do

mercado da reciclagem ou o seu surgimento Como forma economica auto sustentada

depende em grande parte de medidas governamentais especialmente na fase inicial

dentre as quais se salienta incentivo fiscal as industrias que utilizam material

reciclado incentivos para a coleta seletiva incentivos para a criagao de bolsas de

residuos e incentivos a parcerias industriacomercioconsumidores

Nesse ultimo caso podem ser estabelecidas parcerias especificas entre os diferentes

atores considerando o artigo 39 da Politica Nacional de Residuos Sblidos que traz
entre seus principios fundamentais a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos Essa responsabilidade pode ser entendida comp conjunto de

atribuigoes individualizadas e encadeadas dos fabricantes importadores
distribuidores e comerciantes dos consumidores e dos titulares dos servigos publicos
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de limpeza urbana e de manejo dos residuos solidos para minimizar o volume de

residuos solidos a rejeitos gerados bem Como para reduzir os impactos causados a

saude humana e a qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos

Alem disso a Politica Nacional de Residuos Solidos traz uma discussao atual sobre a

obrigatoriedade de inclusao dos catadores e metas de redugao reutilizagao e

reciclagem corn vistas a reduzir a quantidade de residuos a rejeitos encaminhados

para disposigao final ambientalmente adequada

A coleta seletiva tern como objetivo central a redugao da massa de residuos a ser

disposta a recuperagao de materiais reciclaveis e inclusao social O ideal e que o

municipio implante um programa eficiente que recupere os residuos coletados

Para isso o municipio devera ser dotado de locais apropriados para triagem e no

minimo estocagem desses residuos para venda futura

Quanto aos pontos positivos da reciclagem a consequentemente da coleta seletiva

destacamseos seguintes

Minimizagao de residuos para disposicao final

Geragao de empregos a melhorias das condii6es de saude nos locais de

triagem a beneficiamento

Redugao dos impactos ambientais

Economia de energia a de recursos naturais devido a reutilizagao de

materiais

Quanto aos pontos negativos podem ser citados

Custo da coleta seletiva a mais elevado do que a da coleta normal

Necessidade de logistica eficiente

Distancia entre as fontes geradora a recicladora

Necessidade de participagao da populagao na separagao dos materiais

Dificuldade de continuidade nos programas de educaFao ambiental que

dao base para a coleta seletiva
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Compostagem

A compostagem e considerada um dos mais antigos a eficientes processos biologicos
de tratamento e reciclagem da materia organica O use do composto na agricultura
como condicionador do solo traduz de forma brilhante a sustentabilidade do sistema

pois retorna ao solo os nutrientes retirados nas colheitas utilizados pelo homem como

alimento a que sem o processo simplesmente seriam considerados lixo ou restos

inaproveitaveis tornandoseeventuais poluentes a contaminantes do meio

A compostagem e caracterizada como uma decomposigao controlada pois controlam

se os fatores do processo degradativo da materia organica exotermica porque gera

calor e biooxidativa processo de oxidagao de materiais de origem organica por

microorganismos autoctones presentes na propria massa de resduos num ambiente

umido aquecido e aerobio Como resultado do processo de compostagem temse um

material humico composto que em razao de suas propriedades coloidais tem

grande importancia na agregagao do solo sendo fonte de nutrientes para a vegetagao
favorecendo sua estrutura e a retengao de agua

Na compostagem existem muitos fatores que interferem ou influenciam a

decomposigao a maturagao e a qualidade do produto final podendose citar a

umidade a temperatura a relagao carbononitrogenio e os residuos organicos
utilizados Muitos desses fatores podem ser controlados durante o processo de

decomposigao

A utilizadao desse processo para tratamento da fragao organica dos residuos solidos

urbanos por meio de usinas ou unidades de compostagem e relativamente nova no

Brasil sendo que as primeiras usinas instaladas no pals datam da decada de 70

Infelizmente problemas relacionados a falta de planejamento a gestao dos residuos

nos municipios incluindo nesse caso a mistura dos materiais organicos com os

demais residuos e a falta de conhecimento sobre o processo em si acabaram por

prejudicar a imagem da compostagem processo considerado eficiente e aplicado em

pafses desenvolvidos Dentre os problemas citados a falta de separagao previa dos

residuos na fonte compromete todo o processo de compostagem ja que a coleta

separada dos materiais ainda e pouco executada nos municipios e dessa forma os

residuos organicos urbanos que servem como materiasprimas para o processo dao

entrada as usinas de forma misturada prejudicando a qualidade do composto E
unanimidade entre os especialistas que a origem da materiaprima e fundamental para
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a qualidade do produto final BARREIRA PIKES COSCIONE ABREU JUNIOR

2009

Alem do problema da origem da materia prima e importante ressaltar a falta de

acompanhamento dos fatores que regem a decomposigao no patio das usinas Isso

significa que alem dos residuos chegarem as usinas de forma misturada a falta de

revolvimentos constantes excesso de agua nas leiras e a estabilizagao incompleta da

materia organica contribuem para que o produto final seja de baixa qualidade

comprometendo o seu use na agricultura e diminuindo seu poder de venda Alem

disso a presenga de materiais inertes Como plasticos vidros e outros contaminantes

tambem exercem influencia na qualidade do produto final BARREIRA PIKES

COSCIONE ABREU JUNIOR 2009

Na decada de 80 houve grande incentivo por parte do BNDES para abertura de

usinas de compostagem para tratamento de residuos solidos urbanos resultando na

paralisagao e ate fechamento de um grande numero de usinas nos anos seguintes
Isso foi resultado dentre outros fatores de use de tecnologia nao apropriada e falta de

colocagao do composto no mercado

Massukado Milanez Luedemann Hargrave 2013 mostram que em 2000 haviam

157 municipios com compostagem processando 63645tdia em 2008 o numero de

municipios cresceu passando para 211 mas a tonelagem processada caiu para

15195tdia mostrando a dificuldade desta forma de destinagao de residuos

A maioria das usinas apresenta o processo de compostagem natural que consiste na

separagao da materia organica e sua disposigao em montes nos patios de

compostagem com revolvimentos periodicos dos materiais para melhorar a aeragao e

ajudar na decomposigao No entanto existem alguns casos que utilizam os processos

acelerados com injegao de ar nas leiras e biodigestores

Nas Figuras a seguir a mostrada uma Usina de Compostagem Como as comentadas

acima a triagem feita pelos operadores e o patio de compostagem e o produto final

beneficiado mas de um outro processo
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Figura 14 Vista geral Usina de Compostagem Castilhos Jr coordenador 2006

f l

Figura 15 Esteira de separagao de usina de compostagem simplificada Castilhos Jr

coordenador 2006
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Figura 16 Composto a partir do lixo

Nos processos de tratamento de residuos solidos urbanos podem ser incorporados
outros tipos de residuos como por exemplo de podas de galhos e de jardinagem O

importante a que esses residuos assim como os organicos dos residuos urbanos

sejam livres de impurezas ou materiais inertes A melhor maneira de se evitar esse

tipo de contaminagdo e utilizar residuos de fontes limpas como por exemplo de

mercados restaurantes hoteis ou cozinhas industriais Esses materiais sao

excelentes materiasprimas e quando decompostos de maneira correta transformam

se em um produto estabilizado rico em nutrientes a que pode ser utilizado na

agricultura horticultura sistemas florestais e produgdo de mudas entre outros sem

maiores riscos para o ambiente e para a saude humana
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Quanto aos pontos positivos da compostagem destacamseos seguintes

o processo de compostagem transforma os residuos organicos de origem
vegetal a animal que em seu estado natural nao tem praticamente

t

nenhum valor em composto com inumeras possibilidades de uso

se o tratamento nas usinas for adequado separagao de materiais

biodegradaveis tempo de retengao da materia organica aeragao ha

produgao de composto de boa qualidade a dentro dos padr6es

estipulados pela lei

o processo reduz a quantidade de residuos a serem dispostos no aterro

sanitario

as usinas de compostagem facilitam a agao de compravenda entre

sucateiros a industrias recicladoras quando ha separagao desses

materiais

o processo de compostagem pode ser feito em pequena escala e

utilizados em programas de educagao ambiental

Quanto aos pontos negativos podem ser citados

as usinas de compostagem quando gerenciadas de forma incorreta e

dentro dos limites urbanos podem causar transtornos as areas vizinhas

como mau cheiro a proliferagao de insetos a roedores

a compostagem depende integralmente da coleta seletiva e o composto

sd sera de boa qualidade se for livre de impurezas a metais pesados tao

presentes nos residuos sdlidos urbanos

quando o processo de compostagem nao a bem praticado ou seja sem

separagao de residuos inertes sem revolvimentos periodicos a sem o

tempo necessario para total degradarao da materia organica o composto

produzido a de baixa qualidade causando inconvenientes na sua venda

necessidade de mercado para o composto quando produzido em grande
escala
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Biodigestao ou Digestao Anaerobia

A biodigestao tambem caracterizasecomo um processo de tratamento de residuos

organicos mas diferentemente da compostagem tratase de uma decomposigao sem

a presenga de oxigenio livre Esse tipo de decomposigao denominada digestao
anaerobia converte organicos complexos em metano a gas carbonico que podem ser

transformados em energia eletrica

Na Europa as Diretivas Europeias que restringem a quantidade de residuos nos

aterros sanitarios e outros fatores como altos pregos da energia e dificuldade para

implantagao de novas areas para disposigao final tem possibilitado que esse tipo de

tratamento assuma um papel importante na gestao dos residuos No Brasil o

processo de biodigestao e mais utilizado para efluentes industriais esgoto a residuos

rurais praticamente nao a utilizado para tratamento da fragao organica de residuos

solidos

A digestao anaerobia esta atrelada a 4 diferentes estagios partindo dopretratamento
dos residuos para sua homogenizagao seguindo para sua digestao e recuperagao do

biogas e finalizando com o tratamento do biossolido como por exemplo por meio da

compostagem Assim como na compostagem a composigao adequada dos residuos

que sao destinados ao tratamento da digestao anaerobia e fundamental para uma

maior eficiencia do processo destacandose nesse caso a produgao de biogas Os

parametros de controle tambem passam pelo pH temperatura relagao CN e a

homogenizagao do residuo

Existem tres tipos basicos de sistemas utilizados na digestao anaerobia o estagio
unico o multiplo estagio e o de batelada cada qua com suas vantagens e

desvantagens dependendo de criterios tecnicos biologicos economicos a ambientais

Quanto as tecnologias sao citadas as principais que sao utilizadas comercialmente no

tratamento de residuos solidos urbanos tanto para media quanto para grande escala

Valorga DRANCO BTA WAASA Kompogas LindeKCA Cada uma dessas

tecnologias possui caracteristicas proprias e consequentemente vantagens e

desvantagens ligadas ao processo Caso haja interesse do municipio na implantagao
desse tipo de tratamento estudos devem ser aprofundados para avaliar a melhor

tecnologia considerando Gusto x beneficio pois se trata de uma tecnologia sem

experiencia alguma no Pais
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Quanto aos pontos positivos da digestao anaerobia destacamse os seguintes

tratamento da fragao organica dos residuos

geracao de biogas que pode ser transformado em energia eletrica

produgao de composto na ultima etapa do processo

Potencial de vendas de creditos de carbono pela minimizagao da

emissao de gases do efeito estufa metano a gas carbonico

Quanto aos pontos negativos podem sercitados

a composiao dos residuos tern que ser a mais homogenea possivel para

melhor eficiencia do processo

o processo quando mal gerenciado pode gerar pouca quantidade de

biogas

Nao ha experiencia no Brasil da aplicagao desta tecnologia para

tratamento de residuos solidos urbanos

Incineraqao corn Recuperagao de Energia

A incineragao corresponde ao tratamento termico de residuos solidos sendo

representada por uma serie de tecnologias tratamento por oxidagao termica mass

burning pirolise gaseificagdo ou processos de plasma cada qua com suas

caracteristicas proprias custos e limitagoes

A queima dos residuos a facilitada pela grande quantidade de papeis a materiais

plasticos encontrados normalmente nos residuos solidos urbanos o que aumenta o

poder calorifico melhora a eficiencia do processo e reduz o teor de cinzas

Essa solugao apresenta grandes vantagens sob o ponto de vista de operap5o da

limpeza urbana uma vez que a combustao reduz o volume dos residuos que

necessitam ser dispostos em aterros e as cinzas representam 5 a 15 em peso dos

residuos incinerados Entretanto no Brasil essa tecnologia nao tem sido empregada
para queima de residuos domiciliares sendo mais utilizada para eliminar residuos

coletados em estabelecimentos de prestagao de servigos de saude ou industriais pois
destrbi diversos compostos quimicos toxicos a agentes patogenicos
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Ao contrario dos aterros sanitarios o incinerador nao necessita de areas muito

extensas para ser instalado podendo se localizar em areas proximas aos centros

urbanos

A possibilidade de recuperagao de energia e outro beneficio muito discutido na

implantagao desse metodo de tratamento Como mostra a figura a seguri

Processo de Incineraao

Gerasao de

vaporaou
eletricidade

Trocador de
Processo de

Combustao
calor

limpeza dos

gases

Figura 17 Processo de incineragao com recuperagao de energia Andrade

CanellasPROEMA 2010

A utilizagao do calor dos incineradores para a produgao de energia e uma pratica
comum na Europa Japao e EUA devido a demanda por outras fontes energeticas a

densidade populacional elevada e a falta de areas para instalagao de outras

alternativas

O sistema de incineragao atualmente utilizado nesses paises e o da incineragao com

queima controlada onde os residuos sao queimados em duas camaras sendo que a

primeira recebe diretamente os residuos e opera entre 500 e 9009C A fase gasosa e

encaminhada para a segunda camara que possui atmosfera altamente oxidante e

opera com temperatura entre 1000 e 125WC O processo exige controle rigoroso da

emissao de dioxinas a furanos gases toxicos a extremamente cancerigenos devido a

queima incompleta dos residuos

L
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Cnlrrruijtjjtm Quem a dos Gera4So de TralanlentU dc5 eflkkWrS
doS retIduos residuos energra uquidos e gasosos

Figura 18 Fluxograma de incineragao Andrade CaneIlasPROEMA 2010

Embora muito utilizada em alguns paises a incineragao e uma tecnica de tratamento

Cara e a necessidade de investimentos elevados e altos custos na operagao e

manutengaooque e uma restrigao objetiva aor seu use No entanto em Regioes
Metropolitanas que apresentam escassez de areas para disposigao de residuos a

viabilidade economica e ambiental da aplicagao Besse tipo de tratamento deve ser

cuidadosamente estudada

No Brasil ha ainda um fator a ser considerado que e a umidade presente nos residuos

solidos urbanos que influencia o poder calorifico dos materiais e contribui para

diminuir a eficiencia do processo

No Estado de Sao Paulo a Resolugao SMA 079 de 2009 estabeleceu diretrizes e

condigoes para a operagao e o licenciamento da atividade de tratamento termico de

residuos solidos em Usinas de Recuperagao de Energia URE alem dos limites de

emissao criterios de controle e monitoramento

De acordo com essa Resolugao nas URE podem ser tratados termicamente os

seguintes tipos de residuos

I residuos solidos provenientes do sistema publico de limpeza urbana domesticos

comerciais de varrigao podas limpeza de vias e logradouros publicos e de sistemas

de drenagem urbana e lodos provenientes de sistemas de flotagao
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II lodos produzidos em estagoes publicas de tratamento de agua a de esgotos

III residuos de servigos de saude observando as diretrizes da Resolugao CONAMA

n 358 de 29 de abril de 2005

IV residuos industriais que por sua natureza a composigao sejam similares aos

residuos solidos urbanos excluidos os residuos industriais perigosos a os rejeitos
t radioativos

Quanto aos pontos positivos desse tipo de tratamento destacamseos seguintes

metodo seguro de tratamento de residuos de servigos de saude e

industriais diminuindo sua periculosidade a patogenicidade

tecnologia com eficiencia comprovada em paises desenvolvidos

reduz em ate 90 o volume dos residuos que necessitam ser dispostos
em aterros

possibilidade de produgao de energia sob a forma de eletricidade ou de

vapor de agua

Quanto aos pontos negativos podem ser citados

metodo de tratamento caro a que necessita de controle a monitoramento

rigorosos

quando mal gerenciado esse sistema de tratamento pode gerar gases

toxicos causando impactos ambientais a de saude publica

823 Disposigao Final

Aterro Sanitario

Aterro Sanitario e um processo utilizado para a disposigao de residuos solidos no solo

fundamentado em criterios de engenharia e normas operacionais especificas que

permite um confinamento seguro em termos de controle de poluigao ambiental e

protegao a saude publica IPTCEMPRE 2000

O solo deve ser impermeabilizado e o local deve contar corn sistema de drenagem e

coleta de chorume minimizando os provaveis impactos ambientais da atividade Ao

final de cada jornada de trabalho ou em intervalos menores os residuos sao cobertos

corn uma camada de terra evitando a proliferapao de vetores Enquanto a tendencia
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t nos paises desenvolvidos e direcionar se para uma diminuigao no use dos aterros

sanitarios esse metodo de disposigao acaba sendo o mais utilizado no Brasil De

acordo com o Panorama dos Residuos Solidos ABRELPE 2011 581 dos residuos

coletados no pals seguem essa via de disposigao seguidos pelo aterro controlado

2421 e lixao 177 E importante ressaltar que os dois ultimos representam

formas de disposigao inadequadas e condenaveis sob ponto de vista sanitario e

ambiental A figura a seguir mostra um aterro sanitario

N

Figura 19Aterro Sanitario CDR Soares 2010

40

Figura 20 Impermeabilizagao de undo CDR Soares 2010
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No Brasil em geral os aterros sanitarios recebem os residuos de origem domiciliar

comercial e dos diversos servigos que compoem a limpeza publica como a varrigdo de

vias publicas a limpeza de fossas a capinagao e podas Sao dispostos tambem

residuos de servigos de saude tipo D que sao equiparados aos residuos

domiciliares os da construgao civil e os lodos de tratamento de esgoto

O aterro sanitario acaba sendo uma alternativa indispensavel mesmo quando se

adotam outras formas de tratamento pois sempre ha algum tipo de rejeito ou material

nao aproveitado que deve serdisposto de forma adequada

Em relagao aos pontos positivos ligados aos aterros sanitarios destacamse os

seguintes

solugao de baixo custo comparandosea outras formas de tratamento

os locais de disposigao podem ocupar areas ja degradadas Como por

exemplo antigas mineradoras

solug5o indispensavel mesmo adotandoseoutras formas de tratamento

facil operacionalidade

Ouanto aos pontos negativos podem ser citados

o aterro sanitario tem vida util curta a nao permite a recuperagao de

materiais reciclaveis

necessidade de controle rfgido na entrada de materiais para nao receber

residuos perigosos ou de servigos de saude

quando mal gerenciado pode acarretar os mesmos danos apresentados

pelos lixoes

Necessidade de area grandes

Sempre havers riscos de haver necessidade de remediagoes no futuro

Nao ha recuperagao de material nenhum do residuo solido urbano
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824 Alternativas especrficas para o tratamento de Residuos de Servios de

Sande

Algumas tecnologias disponiveis para tratamento de residuos de serviqos de saude

sao apresentadas

Autoclavagem ou Esterilizag5o a vapor

Consiste em tratamento termico no qual os residuos sao submetidos a um ambiente

umido com vapor de agua sob pressao com temperaturas acima de 12000 E

impr6prio para tratamento de grandes volumes de residuos pois a condugao de calor

e a penetragao de vapor deve ser facilitada para que a massa residual seja

esterilizada Mesmo assim nao ha garantias da total desinfecgao sendo este um dos

inconvenientes desse processo Essa tecnologia e utilizada em quase todas as regi6es

do pals

Microondas

Esse tipo de tratamento consiste na trituragao e umedecimento dos residuos com

agua aquecida entre 90 a 15000 e agao do microondas por 15 a 30 minutos A

trituragao dos residuos permite sua diminuigao em volume entre 60 e 90 Essa

tecnologia tem custos elevados de implantagao e manutengao e pode oferecer riscos

ocupacionais durante o manuseio de residuos Sendo utilizado no Brasil nas regi6es
Sudeste e Sul ABRELPE 2011 E a tecnologia utilizada para tratar os residuos dos

serviqos de saude de responsabilidade da Prefeitura de Mogi das Cruzes

Radiag6es lonizantes

Este tratamento utiliza raios gama gerado por uma fonte enriquecida de cobalto 60 e

ultravioleta e e utilizado principalmente no tratamento de aguas residuarias

Apresentase como uma tecnologia recente que destr6i microorganismos infecciosos

mas com necessidade de monitoramento peri6dico

Desativagao Eletrotermica ETD

Consiste de um tratamento muito semelhante ao microondas no qual os residuos sao

triturados e expostos a um campo eletrico de alta potencia gerada por ondas

eletromagneticas de baixa frequencia Essa tecnologia a utilizada para tratamento de
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residuos infectantes e perfurocortantes e so encontrado no municipio de Sao Paulo

ABRELPE 2011

Desinfecg5o Quimica

Processo no qual os residuos de servigos de saude sao submetidos a agao de

substancias quimicas Nesse processo gerase um efluente liquido perigoso a que

deve ser tratado antes do seu descarte Esse sistema deve ser utilizado somente em

pequenas quantidades devido ao seu alto custo

825 Alternativas especificas para o tratamento de Residuos de Construlao e

Demoligao RCD de Residuos Volumosos e a Integragao do Manejo com

os Demais Residuos

Para o tratamento de Residuos de Construgao e Demolipao RCD e Residuos

Volumosos sao destacados os Pontos de Entrega Voluntaria Essas instalag6es sao

normatizadas pela Associagao Brasileira de Normas Tecnicas conforme segue

Pontos de Entrega Voluntaria PEVs para manejo de RCC e RV NBR15112

Areas de Transbordo e Triagem ATTs NBR 15112

Areas de Reciclagem NBR 15114

Aterros de Residuos de Construgao Civil e Inertes NBR 15114

Podem ser citadas ainda duas novas instalapoes decorrentes da necessidade de

integrarao de manejo de residuos diversos em uma mesma area o PEV Simplificado

que integra as fungoes de PEV e ATT e o PEV Central que Integra numa mesma area

as fungoes de PEV ATT Galpao de Triagem e Patio de Compostagem

O numero de instalaroes necessarias para o manejo dos residuos depende do porte

do municipio Por se tratar de instalag6es que objetivam atrair esses materiais e

disciplinar e populagao quanto ac seu descarte a proximidade do local de geraoo e

essencial

As caracteristicas de cada instalagao sao apresentadas a seguir

Pontos de Entrega Voluntaria PEV

A NBR 15112 2004 define PEV como uma area de transbordo a triagem de pequeno

porte integrante do sistema publico de Iimpeza urbana destinada a entrega voluntaria

de pequenas quantidades de residuos de construpao civil e residuos volumosos
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Sao instalagoes perenes de gestao preventiva destinadas a recepgao de descargas de

pequenas quantidades ate 1 m3 entregues por geradores ou transportadores de

pequeno porte que pelo pequeno volume gerado ou pela falta de condigoes

financeiras nao encontram viabilidade para contratar uma empresa de coleta O valor

de 1m3 foi adotado como referencia tendo em vista que segundo a Resolurao
CONAMA 307 sao os municipios que definem a linha de corte de pequenas

quantidades

Segundo a norma a instalagao deve ser dotada de portao e cercamento no perimetro

da area da operagao construidos de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas

e animais e anteparo para protegao quanto aos aspectos relativos a vizinhanga ventos

dominantes e estetica como por exemplo cerca arbustiva ou arborea no perimetro da

instalagao

A area deve ter identificagao visivel quanto as atividades desenvolvidas na entrada

iluminagao e energia equipamentos de combate a incendio e revestimento primario do

piso das areas de acesso Os residuos recebidos devem ter um local de

armazenamento temporario sendo classificados pela natureza e acondicionados em

locais diferenciados segundo suas caracteristicas operagao a estocagem executado

e mantido de maneira a permitir a utilizagao sob quaisquer condigoes climaticas

Concomitante a construgao no pals de um modelo de gestao para os RCD e os RV

decorrente das diretrizes da Resolugao CONAMA 307 e a consequente implantagao
das instalagoes que permitem o exercicio dessas diretrizes uma nova atividade

passou a ser realizada nessas instalagoes como o apoio aos servigos publicos de

coleta seletiva Dessa forma o PEV enquanto local de concentragao de materiais

passa a integrar o ambito local no manejo de varios tipos de residuos

Na perspectiva do manejo integrado de residuos portanto os PEVs sao areas de

transbordo a triagem de pequeno porte destinadas a entrega voluntaria de pequenas

quantidades de residuos de construgao civil residuos volumosos a materiais

reciclaveis integrante do sistema publico de limpeza urbana inclusive dos programas

de coleta seletiva e para tanto devem prever locais diferenciados para o

armazenamento temporario dos residuos recebidos O PEV podera ampliar e

diversificar os residuos recebidos na medida em que politicas publicas desenvolvam a

logistica reversa de materiais especificos
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Pontos de Entrega Voluntaria Simplificado PEV Simplificado

O PEV Simplificado e constituido pelas instalapoes de um PEV ja detalhadas

anteriormente integradas a um patio para manejo e estoque de RCD classe A

Ponto de Entrega Voluntaria Central PEV Central

O PEV Central e constituido pelas mesmas instalagoes de um PEV ja detalhadas

anteriormente integradas a um patio para compostagem de residuos organicos

galpao de triagem de residuos secos reciclaveis oriundos da coleta seletiva a patio
para manejo e estoque de RCD Classe A de PEV ou das aroes corretivas da limpeza

urbana

O ganho de escala no manejo de residuos em municipios de qualquer porte se da

pela integragao do manejo de residuos diversos em uma unica instalagao O PEV

Central podera ser implantado dependendo da conveniencia em local contiguo ao

Aterro de Residuos da Construgao Civil classe A em conformidade corn a Norma

Tecnica Brasileira condizente NBR151132004

140



Milliconsult
9 CENARIOS DE GESTAO DE RESIDUOS PARA MOGI

DAS CRUZES

Com o objetivo de se avaliar e discutir alternativas para a gestao dos residuos solidos

no municipio de Mogi da Cruzes serao propostos tres cenarios de gestao Estes

cenarios abordarao a gestao do sistema a remuneragao a coleta de residuos e

formas de tratamentodestinagao a serem dados aos residuos do municipio Serao

abordados todos os residuos gerados independente do fato de serem ou nao de

responsabilidade do poder publico mas o foco principal sera nos residuos de

responsabilidade da PMMC

A proposigao levara em conta a situaqao atual e os principios propostos pela Politica

Nacional de Residuos Solidos Para cada um dos cenarios se definirao quantidades

que os sistemas deverao atender Para cada cenario de gestao sera estabelecida a

perspectiva de demanda conforme as tres hipoteses de crescimento populacional
estabelecidas realista pessimists e agressivo

91 ESCOLHA DOS CENARIOS A SEREM SIMULADOS

Partindo das condigbes observadas dos principios da Politica Nacional de Residuos

Solidos do conhecimento da AMBCONSULT foram selecionados alguns cenarios para

o Plano E importante ressaltar que os Cenarios serao aplicados aos residuos

gerenciados atualmente pela PMMC

CENARIO 1ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO VEGETATIVO DA POPULArAO
SEM ALTERAR SIGNIFICATIVAMENTE AS ALTERNATIVAS DE COLETA E

DESTINArAOATUAIS SOLUCIONANDO ALGUNS PROBLEMAS ATUAIS

Esta alternativa e o que seria denominado de linha de base pois
somente se atende ao crescimento da populagao sem investir esforgos
no aumento da sustentabilidade do sistema de gestao de residuo Os

atuais sistemas de reciclagem ECOPONTOS e Coleta Seletiva crescem

nesse sentido nao se investindo no aumento de sua abrangencia relativa

141



weonsult
CENARIO 2AUMENTAR A SUSTENTABILIDADE INCENTIVO DA RECICLAGEM

MAS SEM ALTERAR AS FORMAS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL

UTILIZADO PARA DESTINAQAO DOS RSU

Neste Cenario se mantem o sistema de destinagao atual aterro mas se

investe no aumento da taxa de reciclagem principalmente do RSU se

criando Cooperativa de Catadores e implantando um sistema de

compostagem dos residuos de poda e varrigao alem de melhora na

reciclagem de residuos de construgao civil Sao estabelecidos acordos

setoriais para aumentar a reciclagem dos residuos passiveis da logistica
reversa

Utilizando as diretrizes estabelecidas pela Politica Nacional este cenario a seguinte

Quadro 8 CONTEUDO DO CENARIO 2 SUSTENTABILIDADE

DIRETRIZES A OES

Minimizag5o dos Residuos 1 Aumentar a cobertura da coleta seletiva

na Destinagao Final 2 Implantagao da gestao da Unidade de

Triagem por cooperative
3 Implantagao de processo de compostagem

de residuos de poda e capinagao
4 Estabelecimento de acordos setoriais

visando aumentar reciclagem de residuos

passiveis de logistica reversa

5 Acordo com Usina de Reprocessamento
ara aumentar recicla em de RCD

Manejo Diferenciado a 1 Manter o sistema atual de coleta
Inte rado diferenciada

Destinagao em Aterros 1 Manter a destinagao final em aterros

Normatizados licenciados

Manejo em Areas de 1 Aumentar o numero de PEVs

Triagem Normatizadas 2 Aumentar a eficiencia da triagem pelo
aumento de capacidade e diminuigao de
rejeitos
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CENARIO 3 AUMENTAR A SUSTENTABILIDADE AUMENTANDO A

RECICLAGEM E INTRODUZINDO A RECUPERAIAO DE ENERGIA COMO

DESTINO FINAL DO RSU

Este cenario a igual ao anterior so que em vez de se destinar o RSU

para aterro como e hoje passase a utilizar um incinerador com

recuperagao de energia Utilizando o mesmo quadro acima temos

Quadro 9 CONTEUDO DO CENARIO 3 SUSTENTABILIDADE COM RECUPERACAO DE

ENERGIA

DIRETRIZES A OES

Minimizaoao dos Residuos 1 Aumentar a cobertura da coleta seletiva
na Destina4ao Final 2 Implantapao da gestao da Unidade de

Triagem por cooperativa
3 Implantapao de processo de compostagem

de residuos de poda e capinapao
4 Estabelecimento de acordos setoriais

visando aumentar reciclagem de residuos

passiveis de logistica reversa

5 Acordo com Usina de Reprocessamento
para aumentar reciclagem de RCD

6 Produzir energia eletrica a partir do residuo
solido urbano

Manejo Diferenciado a 1 Manter o sistema atual de coleta
Inte rado diferenciada

Destinagao em Aterros 1 Manter a destinapao final em aterros

Normatizados licenciados

Manejo em Areas de 1 Aumentar o numero de PEVs

Triagem Normatizadas 2 Aumentar a eficiencia da triagem pelo
aumento de capacidade e diminuipao de

rejeitos

Optouse pela recuperaoo de energia porque ha um mercado bem definido para

energia a outra opgao seria a compostagem do residuo solido urbano opao como

visto que vem encontrando dificuldades na definigao de um mercado para o composto

Caso nao haja este mercado a compostagem sera inutil servindo somente para

preprocessar o residuo para colocalo em aterro Optouse por uma solupao mais

segura por outro lado na revisao do Plano tendo em vista a experiencia da

compostagem com poda e capinagao se podera rever o processo
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92 CENARIO 1 LINHA DE BASE

921 Estimativa de geragao de Residuos Solidos Urbanos

A massa gerada de residuos solidos urbanos ou RSU residuos que sao recolhidos

pela coleta regular e fungao do numero de habitantes atendidos pelo servigo Em

Mogio servigo atende a 98da populagao incluindo parte da area rural

O valor diario de RSU obtido no Relatorio de Diagnostico foi utilizado para estimar a

geragao de residuos em 2012 A relagao entre este valor e a populagao estimada do

municipio em 2012 397786 habitantes e a taxa de geragao basica de RSU Esta taxa

neste ano foi igual a 087 kg de residuohabdiaDevido ao crescimento no padrao de

consumo da populagao ha um crescimento desta taxa Segundo a Associagao
Brasileira de Empresas de Limpeza Publica e Residuos Especiais ABRELPE em

2003 a taxa media de gerapao de residuos urbanos coletados para o Brasil era de

095kghabdia Utilizando os dados fornecidos pela CS Brasil da massa coletada em

2010 2011 e 2012 foi estimado uma taza de crescimento de 00475 kg

residuoshabdia por ano Comparando os dados de ABRELPE 2003 e ABRELPE

2010 este valor seria superior a media brasileira que e de 0018 kg residuohabdia

Este incremento foi considerado para estimar a geragao de RSU ao longo dos anos no

municipio de Mogi da Cruzes pois implica em cenarios mais seguros do ponto de vista

de estimativa de demanda

Para avaliar o potencial de reciclagem dos residuos domesticos e necessario que se

avalie a massa de reciclaveis umidos materia organica e dos reciclaveis secos

papel papelao metais e plasticos principalmente Como em Mogi das Cruzes nao

ha esta caracterizagao foi utilizada a composigao obtida para o municipio de Sao

PauloSP mostrada no Relatorio de Diagnostico e Demandas do Servigo Conforme

estes dados a fragao organica reciclavel representa 6089o e a fragao reciclavel seca

3076peso umido da massa total
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Tabela 1 Fra ao Reciclavel Peso Umido

FRA AO PORCENTAGEM

PAPEIS 956

PLASTICOS 1475

METAIS 175

VIDROS 117

COURO 002

BORRACHA 028

TECIDO 315

MADEIRA 085

TOTAL 3066

LIMPURB PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO PAULO 2004

Com base nestas porcentagens foram elaborados os gr6ficos a seguir para cada um

dos cen6rios de crescimento da populapao urbana de Mogi das Cruzes
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Figura 4 GeraFao de RSU Fragao Organica Reciclavel a Residuo Reciclavel Seco

Cenario Realista
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Figura 5 Geragao de RSU Fragao Organica Reciclavel a Residuo Reciclavel Seco
Cenario Pessimista

GERAAO RSU OTIMISTA

1800
ar

1600
t

i 1400

1200GERAAORSD

m COLETAVEL lkgdal
O

1000 FRAAOORGANICA RSD

GERADA kgdaj

800 fRatAa RECIIAVEI RSD

00
600

SECO jkgda
Y

400

200

0

2010 2020 2030 2040

Figura 6 Geragao de RSU Fragao Organica Reciclavel a Residuo Reciclavel Seco
Cenario Agressivo

A tabela 3 mostra os valores de residuos s6lidos urbanos coletados em kgdia para

quatro anos 2012 2022 2032 e 2042
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Tabela 2 Residuo Solido Urbano a Coletar de Acordo com Cada Cenario k dia

ANO PESSIMISTA REALISTA AGRESSIVO

2012 338000 338000 338000

2022 573921 589450 630912

2032 858350 899189 1021046

2042 1196013 1277950 1539503

Coleta real de RSU

As tabelas 4 e 5 mostram as massas geradas de fragao reciclavel seca a de fraQ5o
reciclavel organica respect ivamente segundo cada cenario

Tabela 3 Fra ao Reciclavel Seca de Acordo com Cada Cenario k dia

ANO PESSIMISTA REALISTA AGRESSIVO

2012 106571 106571 106571

2022 180957 185854 198927

2032 270638 283514 321936

2042 377103 402937 485405

Tabela 4 Fra ao Or anica Reciclavel de Acordo corn Cada Cenario k dia

ANO PESSIMISTA REALISTA TGRESSIVO

2012 205504 205504 205504

2022 348944 358386 383595

2032 521877 546707 620796

2042 727176 776993 936018

De forma geral ao final de 30 anos a geragao de residuos solidos urbanos no cenario

mais otimista sera cerca de 20 maior que no cenario realista a 28 superior ac

cenario pessimista Para a fragao reciclavel seca a organica as taxas de crescimento

sao as mesmas ou seja a variapdo entre um cenario a outro tera a mesma proporrao
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Importante ressaltar que a fragao maxima reciclavel seca e de 106 6 tdia em 2012 A

fragao organica em 2012 era de 205tdia

Em 2042 o municipio pode ter uma demands para coleta de residuos variando de

1196 tdia ate 1539tdia Em termos anuais considerando que sao 26 diasImes de

coleta serao produzidos entre 373152 tano e 480325tano de residuos solidos

urbanos

922 Estimativa de geragao de residuos de poda a capinagao construgao civil

industrial varrirao a eletronicos

9221Premissas Para Estimar a Demanda de Residuos de Poda e

Capinagao

Conforme os dados obtidos no Relatorio de Diagnostico em 2012 foram gerados em

Mogi das Cruzes 30tdia de residuos de poda e capinagao com uma populagao total

de 397786 habitantes Assim utilizando a metodologia citada se obtem uma taxa de

geragao de0075kghabdia Para efeito de comparagao Salvador gerava em 2006

0037 kg residuoshabdiaPROEMA ENGENHARIA E SERVIQOS LTDA 2007

9222Premissas para estimar a demanda por destinagao de residuos da

construgao a demoligao RCD

A geragao de residuos de construgao civil no futuro foi estimada a partir do valor

obtido para o ano de 2012 no Relatorio de Diagnostico ou seja uma taxa de 079

kghabdia

9223Premissas para estimar a demanda por destinapao de residuos

industriais

Na literatura CETESB 1980 a geragao de residuo industrial se relaciona com os

empregos industriais por outro lado e uma variavel de dificil obtengao desta forma

neste trabalho foi considerado que o crescimento de empregos industriais a daqueles

grandes geradores comerciais e de servigos segue o crescimento da populagao do

municipio De acordo com o Relatorio de Diagnostico foram gerados em 2012 462
tdia de residuos de grandes geradores sendo que 385tdde residuos Classe II e 77
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tdia de residuos Classe I perigosos Isto significa uma taxa de geragao de 012

kghabdia

9224Premissas para estimar a demanda futura de residuos de varripao

Para estimar a geragao futura de residuos de varrigao foi relacionado o volume

informado pela CS Brasil em 2012 Bernardes Jr 2013 corn a populagao Obtemse

uma taxa de0057 kg habdia para um mes de 26 dias

9225Premissas para estimar a demanda futura por residuos reciclaveis

passiveis de logistica reversa residuos de madeira a de oleo comestivel

Na categoria dos residuos passiveis de logistica reversa estao residuos

eletroeletr6nicos pilhas e baterias lampadas pneus usados embalagens de

agrot6xicos oleo comestivel usado a oleo mineral usado A metodologia seguiu o

utilizado para os demais residuos As taxas de geragao para 2012 estao no item 541

do Relatorio de Diagnostico O quadro abaixo sumariza as taxas estimadas de

geragao

Tabela 5 Estimativa da taxa de geragao para residuos

de logistica reversa a oleo comestivel

RESIDUO ESTIMATIVA TAXA DE

GERACAO GERAQAO
TDIA kghabdia

EMBALAGENS DE 01
000025BIOCIDAS

OLEOS MINERAIS 267
USADOS 00067

ELETROLETRONICOS 43
00109

PNEUS USADOS 019
00005

OLEO COZINHA 086
00022

TOTAL 815 00205

Outro residuo importante em termos de volume e o de madeira levado ao

ECOPONTO No item 543estimaseque seja recebidos nos ECOPONTOS cerca de

39tdia de residuos de madeira ou seja cerca de 001kghabdia
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9226 Premissas para estimar a demanda futura por destinagao de

residuos de servigos de saude RSS a de animais mortos

Segundo informapoes obtidas no Relatorio de Diagnostico Bernardes Jr 2013 a

coleta de RSS gerado nas instalagoes municipais e realizada por empresa contratada

pela PMMC sendo o volume recolhido de 162 kgdia Em 2013 entrara em operagao o

Hospital Municipal de Bras Cubas com isto estimase que a geragao nas instalagoes
municipais passara para cerca de 540 kgdia De acordo com ABRELPE 2011 na

Regiao Sudeste do Brasil foram gerados em 2011 cerca de 163700 Uano de Residuos
de ServiQo de Saude que exigiam um gerenciamento diferenciado por serem

infectantes A mesma fonte relata que a populagao urbana de 75252119 habitantes
Com base nestes numeros teriamos uma geragao de 00022 t RSSanohabitante
assim estimaseque residuos gerados em hospitais clinicas particulares sejam cerca

de 26 Udia em Mogi das Cruzes os leitos hospitalares sao em sua maioria privados
Somando os dois valores se teria uma volume de 27t kgdia Os animais mortos sao
levados ao aterro e nao estao inclusos neste valor

923 Avaliarao da geragao de todos residuos no horizonte de

planejamento

Assim como foi feito para os RSU para avaliar a gerarao futura dos outros tipos de

residuos serao considerados tres hipoteses de crescimento da populagao uma

otimista com crescimento da populagao de 18 ao ano uma realista com

crescimento de15 e um pessimista de 12

Para efeito de analise os residuos foram separados em duas categorias um

denominado Residuo Solido Domestico que inclui todos aqueles retirados pela PMMC
residuo sdlido urbano boca de lobo feiras varrigao poda e o entulho dos locais

viciados e outra com aqueles de responsabilidade dos geradores grandes geradores
logistica reversa total de RCD e de serviQos de saude

A figura abaixo mostra a gerag5o dos residuos retirados pela PMMC para cada
cenario O grafico mostra que serao gerados entre 1300 a 1700 tdia de Residuo
Solido Domestico na Cidade em 2042 mantendoseos padroes atuais
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Figura 7 Geragao do Residuo S61ido Domestico no Municipio 100 pop

Comparando com as figuras 2 3 e 4 fica claro que a maior parte dos residuos se

refere aos coletados pela coleta regular denominados Residuos S61idos Urbanos Os

demais embora significativos representam volumes been menores As figuras abaixo

mostram a evolugao destes
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Figura 8 Outros residuos coletado pela PMMC Hip6tese Realista
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Figura 9 Outros residuos coletado pela PMMC Hipotese Otimista
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Figura 10 Geragao de Outros Residuos Coletados pela PMMC Hipotese Pessimista

Notaseque mesmo na hipotese pessimista de crescimento da populagao em 2042 a

PMMC estara coletando quase 100tdia de entulho dos chamados locais viciados Os

residuos de podacapinapao em 2042 serao por volta de 40tdia

A seguir sao apresentados os graficos com estimativas de geragao dos residuos nao

coletados pela PMMC para os tres cenarios de crescimento
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Figura 11 Geragdo de Residuos de Terceiros Hipotese Realista
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Figura 12 Geragio de Residuos de Terceiros Hipotese Otimista
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Figura 13 Geragao de Residuos de Terceiros Cenario Pessimista

Em 2042 serao geradas entre 430 e 550tdia de Residuos de Construgao e Demoligao
o que reforga a necessidade de uma politica especifica para o residuos RCD dado seu

do grande volume Nesta ocasiao estimaseque seriam gerados entre 50 a 90tdia de

residuos industriais

Quanto aos residuos passiveis de logistica reversa sua geragao a muito pequena em

relagao aos demais em 2042 estimaseque o volume gerado variaria de 11tdia a 14

tdia Os residuos de servigos de saude no total do municipio variariam de 036Udia a

047Udia em 2042

924 Cenario 1 Estimativas de demanda para os atuais sistemas de

destinagao

Para a PMMC considerando o cenario atual de destinagao de residuos ou seja use

de aterro para RSU Ecopontos Usinas de Triagem destinagao de residuos de

servigos de saude as demandas ao longo dos anos de planejamento do Plano 30

anos sao mostradas abaixo
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Figura 14 Demanda da destinagao em aterro Classe II dos residuos municipais para

todas hip6teses de crescimento

Mantendo o quadro atual somente atendendo o crescimento vegetativo em 2042 a

PMMC destinara de 1250 a 1600 Udia de seus residuos em aterro sanitario

Considerando os Ecopontos as demandas cresceriam conforme mostrado abaixo
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Figura 15 Crescimento da demanda por ECOPONTOS E CATA

TRANQUEIRA REALISTA
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Da figura observase que em 2042 a demanda pelo ECOPONTO

considerando somente o crescimento populational sem haver um aumento

na taxa de reciclagem seria de 225 Udia Deste total a parte dos residuos

englobados pela logistica reversa a oleo comestivel chegaria a 150 kgdia
O RCD coletado a 17tdia Notar que o sistema Cata Tranqueira coletaria

por volta de3tdia

O grafico abaixo mostra como evoluiria a coleta seletiva a usina de triagem

e a recuperagao de reciclados se os municipes nao aumentassem o volume

colocado para a coleta se a taxa de rejeitos na Usina permanecesse a

mesma e a capacidade de processamento como fragao do recebido se

mantivesse Em resumo so atenderia ao crescimento da populagao e

consequente aumento na gera5o de RSU
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Figura 16 Crescimento vegetativo da Coleta Seletiva a Usina de

Triagem realista

Usina de Triagem estaria recebendo cerca de 30tdia em 2042 Para uma

coleta seletiva recolhendo 50 Udia Seriam gerados 15tdia de reciclados

Dentro do cenario realista a figura abaixo mostra a comparaQao do

crescimento por destinagao em aterros para residuos Classe 2A e 213 ou
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seja para os residuos coletados pela PMMC a demanda por aterro para

residuos de construgao e demoliq o RCD e aquela para residuos do

grandes geradores

I
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Figura 17 Crescimento da demanda por destinagao em aterros classe
IIA a inertes realista

Com base na figura em 2042 o municipio ira destinar cerca de 1400tdia

em aterro a industria da construgao civil destinara 440tdia de RCD e os

grandes geradores 55tdia de residuo Classe II A e IIB Notar que no modelo

utilizado as taxas de geragao de RCD e de residuo de grandes geradores
por habitante permanece constante ao longo do tempo

Quanto ao residuo de serviQos de saude a figura abaixo mostra o

crescimento
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Figura 18 Crescimento da demanda por destinag5o de residuos de

servigos de saude infectantes grupos A e E do Conama 358

Da figura os volumes em 2042 terao que ser destinados pelo municipio

cerca de 900 kgdia considerando o crescimento devido a inauguragao do

Hospital Municipal Bras Cubas

93 CENARIO 2AUMENTO DA SUSTENTABILIDADE

931 Estimativas de geragao de residuos

Neste cenario as estimativas de geraao permanecem iguais as do Cenario 1 E

importante notar que a taxa de geraao por habitante continuara crescendo ou seja

que cada habitante ira produzir diariamente mais residuos Esta e ate o momento

uma tendencia mundial mas por outro lado as taxas de reciclagem aumentarao

porque se investira em novas instalagdes e se fara um esforpo de educagao ambiental

para melhorar a coleta seletiva bem como se objetivara fazer acordos setoriais para

aumentar a coleta de residuos passiveis de logistica reversa

932 Metas a serem atingidas

Como este Plano deve ser revisto em dois anos estao sendo propostas metas

preliminares para que na revisao do Plano sejam reavaliadas e aumentadas ou

diminuidas conforme a pratica demonstrar
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No sentido de aumentar a sustentabilidade da gestao de residuos na cidade

atendendo As diretrizes da Politica Nacional de Residuos a ao Projeto Recicla Mogi

prop6eseo seguinte

1Aumentar a coleta seletiva para 52 do total de RSU coletado isto significa dobrar

o volume coletado atualmente

2 Aumentar a capacidade da Usina de Triagem passando a atender 100 da coleta

seletiva em 2 anos e acompanhar o seu crescimento ou seja em dois anos

quadruplicar a capacidade da Usina

3 Implantar Cooperativa de Catadores para gerir Usina de Triagem

4 Diminuir o rejeito da Usina para 10do recebido em 4 anos

5 Diminuir a tonelagem dos locais viciados em 50 em 2 anos e 90 em 4 anos

6 Aumentar em 30tdia o volume de RCD reciclado na Usina de Processamento

existente

7 Realiza acordos setoriais com produtores para aumentar a eficidncia da coleta de

residuos passiveis de logistica reversa focando principalmente nos eletroeletronicos

da chamada linha branca Passando em 2 anos a multiplicar por 10 a massa recebida

nos ECOPONTOS e em outros locais como no CATA TRANOUEIRA A meta seria

receber cerca de 2tdia de residuos da chamada logistica reversa no sistema PMMC

ECOPONTOS Cata Tranqueira e outras formas desenvolvidas posteriormente
incluindo os oleos comestiveis

8 Implantar compostagem para residuos de poda capinapao e residuos de feiras em

4 anos isto significa diminuir em 30tdia o residuo enviado para aterro

9 A destinaQ5o final dos residuos sdlidos urbanos continuard sendo aterro

10 Atender a 100 da populagao em 4 anos

933 Cenario 2 Sustentabilidade Estimativas de demanda para os sistemas

de destinag5o

Para a PMMC o cenario atual de destinagao de residuos ou seja use de aterro para

RSU use de Ecopontos entrega na Usina de Triagem e a destinag5o de residuos de
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servigos de sabde ao longo dos anos de planejamento do Plano 30 anos sao

mostradas abaixo

9331Uso de aterro classe 11 pelo Municipio

A figura abaixo simula a demanda por aterro classe II para os residuos de

responsabilidade da PMMC considerando a implantagao do CENARIO 2

DEMANDA POR ATERRO PELO

MUNICIPIO CENARIO 2

SUSTENTABILIDADE
laoo

0 1600
t

1400 usoATERRO anssE aPELo
MUNICIPIO REALISTA kydu

1200

1000
USOATERROCLASSL II PFLO

MUNICIPIO PESSIMISIA

00 S00 kgd9

600
VSUATER00CIRSSE a PElO

400 MUNICIPIO OTIMISTA

kgd Ia

200

0

2010 2020 2030 2040 2050

Figura 19 Sensibilidade da demanda da destinagao em aterro Classe II dos residuos

municipais considerando este cenario de sustentabilidade

Com a introdugao das medidas preconizadas de diminuiqao de use do aterro em 2042

a PMMC destinara de 1150 a 1500tdia de seus residuos em aterro sanitario As

medidas de incremento da sustentabilidade ocorrerao nos primeiros 4 anos do Plano

assim a curva mostra esta alteraao no volume destinado neste periodo ap6s isso o

crescimento segue o da populagao No cenario 2 haveria uma diminuigao em torno de

8do volume destinado ao aterro quando comparado com o Cenario 1 Isto e um

ponto importante pois se ira quadruplicar a capacidade da Usina de Triagem um

residuo sera eliminado poda e capinagao a se aumentara por 10 a massa de

residuos passiveis de logistica reversa sendo coletados e reciclados Ou seja se fara

um grande investimento na reciclagem

Atualmente a distribuigao por origem dos residuos que vai para aterro 6 mostrada

abaixo
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Figura 21 Distribuigao percentual por origem de residuo levado pela PMMC para aterro
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Figura 22 Distribuigao percentual por tipo de residuos em 2042 destinados em aterros

pela PMMC

Neste cenario em 2042 desaparecera o RSU coletado na coleta seletiva a nao triado
o de poda e capinagao mas aparecem os residuos de rejeito de compostagem e da

triagem Ressaltaseque a proposta 6 diminuir de 38 para 10 o rejeito

161



RmonsUlt
9332 Evolugao da reciclagem de residuos recebidos nos ECOPONTOS

e aqueles passiveis da Logistica Reversa

Nesta simulaao nao se considera um aumento significativo no envio de residuos de

construrao e demolirao RCD e de madeira para os ECOPONTOS O CENARIO

mostra um aumento significativo na recuperagao de residuos passiveis de logistica

reversa principalmente da linha branca dos eletroeletronicos Neste cenario a meta

sera multiplicar por 10 a massa recebida destes residuos em 2 anos Apes esta data a

demanda cresce para atender ao crescimento vegetativo da populaQao Corn isto se

objetiva recolher 2tdia destes residuos Isto corresponderia a coletar 60 do que se

estima ser gerado por este tipo de residuo A Figura abaixo mostra a situaQao
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Figura 20 Crescimento da demanda por ECOPONTOS a reciclagem
residuos logistical reversa

Da figura fica claro o aumento significative da recuperardo de residuos

passiveis de logistica reversa Este aumento significara passar dos atuais

110 kgdia para 2 Udia Para isso sera necessario serem estabelecidos

acordos setoriais com os fabricantes sendo que a PMMC poderia ate cobrar

dos fabricantes os gastos com a coleta deste material Ao final do periodo
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de planejamento estarao sendo coletados cerca de 3tdia de destes

residuos Considerando o total de residuos recebidos no ECOPONTO

seriam coletados cerca de 30 tdia O volume de RCD e madeira seria o

mesmo do CENARIO 1

9333 Coleta seletiva a reciclagem a partir do RSU

O grafico abaixo mostra como evoluiria a coleta seletiva a usina de triagem
e a recuperapao de reciclados no CENARIO 2 A massa recolhida pela

coleta seletiva dobra a coletar 27 Udia apos 2 anos do Plano Nestas

condi6es cerca de 6do Resduo Solido Urbano sera coberto por esta

coleta Apos 5 anos de vigencia do Plano e com a implementarao destas

agoes se podera revelas por ocasiao da revisao do Plano A Usina de

Triagem passa a processar a totalidade deste resduo e a taxa de rejeitos
diminui para 10 Apos este esforgo inicial a coleta e usina devem crescer

de forma a atender o aumento de gerapao de RSU A figura abaixo mostra a

situapao simulada para a Hipotese Realista
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Figura 21 Crescimento da Coleta Seletiva a Usina de Triagem no
Cenario 2
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A Tabela abaixo compara o CENARIO 1 com o CENARIO 2

Tabela 6 Venda de reciclados avaliagao
comparativa cenariostdia

FANO CENARIO 1 CENARIO 2

2012 39 39

2014 44 245

2022 67 376

2032 102 574

2042 146 816

Tabela 7 Coleta seletiva avaliapao

comparativa cenarios

ANO CENARIO 1 CENARIO 2

2012 12 0 12 0

2014 136 273

2022 209 418

2032 319 638

2042 458 907

Tabela 8 Recebimento residuos Usina Triagem
avaliaFao comparativa cenarios

ANO CENARIO 1 CENARIO 2

2012 62 62

2014 70 273

2022 107 418

2032 164 638

2042 233 907

Pelas tabelas fica claro que neste cenario se investe bastante em

reciclagem A recuperadoo de materiais 6 multiplicada por 6 a capacidade
da Usina por 4 e a coleta seletiva dobra sua cobertura Em 2042 estariam

sendo recuperados cerca de 816Udia de reciclados contra 146tdia a se

mantivesser o que se tern hoje
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9334Diminuigao da coleta em locals viciados

A meta e diminuir a deposigao de residuos de construgao e demoligao nos

chamados locais viciados Como meta esta se propondo em dois anos

diminuir 50 a geragao deste residuo e em quatro diminuir de 90 Neste

CENARIO este resultado seria obtido pelo aumento da coleta pelas

empresas de cagamba pelo maior envio para os ECOPONTOS por uma

maior fiscalizagao e pela criagao de incentivos para que estas empresas

evitem a destinagao em terrenos vazios Esta sendo considerado que as

empresas optarao por destinar em aterro para inertes e pelo use da Usina

de Reprocessamento privada existente A Usina de Reprocessamento
crescera para atender o crescimento natural da demanda e sera buscado

um acordo para disponibilizala para o use por cagambeiros Sera

considerado um aumento de sua capacidade embora se trate de um

empreendimento privado ao qual a PMMC tem pouca influencia Na revisao

do Plano isto podera ser alterado A figura abaixo mostra o resultado
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Figura 22 Redugao do residuo coletado nos locais viciados

A figura mostra a queda na coleta deste tipo de residuo pela PMMC atraves

da empresa contratada been Como o aumento da demanda por aterro de

inertes ou por usina de reprocessamento A partir do esforgo de diminuigao
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do langamento de residuos de forma inadequada o crescimento da geragao

segue o crescimento da populagao A destinaoo em locais viciados passara
de 73 tdia para 7 Udia em 4 anos Com isto esperase que sejam

processados na Usina de Processamento um adicional de 32 tdia

passando a receber de 27 da destinagao do Residuo de Construgdo e

Demoli0o para 37 em dois anos Como mostra a figura

9335 Compostagem

Neste cenario se introduz a compostagem de residuos de podacapinagao
bem como de residuos de feira Um dos principais problemas da

compostagem e a aceitaQao do produto o processo utilizando residuos de

poda e capinagao produz um composto uniforme e portanto de mais facil

colocapao no mercado Este processo deve ser conceituado como um

negocio cujo produto e o composto Deve ser realizado um Plano de

Negocio visando entender o mercado os custos e possiveis preos de

venda Para isto seja possivel a gestao deve ser privada O modelo poderia
ser o de concessao ou ainda gestao pela cooperativa de trabalahdores

EVOLUAOCOMPOSTAGEM

50000

45000

40000

35000 DEMANDA DA USINA
30000 DE COMPOSTAGEM

25000 kgdia
m 20000Y PRODU4AO DE

15000 COMPOSTO kgdia
10000

5000

0 rte

50002 MG 2020 2030 2040 2050 j

Figura 23 Compostagem depodacapinagao hipotese realista

A produpao de composto chegaria a 25tdia em 2042 Em 2014 seriam

produzidos 17tdia de composto que teria que ser vendido ou utilizado pela

propria PMMC em seus jardins
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E importante observar que o processo gera cerca de 24 de rejeito que iris

para aterro Este valor sera provavelmente menor pois foi utilizado um valor

de rejeito para compostagem de residuo domestico 0 rejeito vai para aterro

Para estimar a quantidade de massa de composto produzida foi estimada

uma perda por volatilizagao de agua a materia organica

9336 Residuos de servigos de saude

Neste cenario o crescimento dos serviqos de saude segue o aumento de

geragao devido ao crescimento da populagao

9337 Fluxograma do sistema de gestao

A figura abaixo e o fluxograma deste cenario para 10 anos apos a implementagao do

Plano Foi escolhida a data de 10 anos porque em um tempo menor o piano estaria

em implantagao corn algumas unidades ainda nao completamente operacionais
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Fluxograma
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934 Cenario 3 Sustentabilidade com recuperagao de energia

O CENARIO 3 difere do 2 unicamente pela introdugao da recuperapao da energia do

residuo solido urbano As demais formas de destinagao permanecem O sistema
recebera todo o Residuo Solido Urbano da cidade e parte dos residuos industriais
classe II gerados no municipio Por se tratar de uma instalagao que depende de

licenciamento ambiental projeto construgao e startup consideraseque a URE estara

iniciando operagao no ano 4 do Plano

Para estimar o potencial energetico do residuo foram utilizados os valores de energia
na forma de Poder Calorifico Inferior para cada frapao do lixo Adotouse um valor

maior para residuos industriais classe II por serem menos umidos A Tabela abaixo

mostra os valores utilizados

Tabela 9 Valores de Poder Calorifico Inferior para

Fragoes do Lixo

FRAAO RESIDUO PC KCAUKG 1

ORGANICO 700

PAPEIS 2500

PLASTI COS 5000
METAIS 0
VIDROS 0

MATINERTE 0
CO U R O 4300

BORRACHA 3983
TECIDO 3400
MADEIRA 4300

OUTROS 0
NAO RECICLAVEIS 1060

TOTAL NA
TOTAL
RECICLAVEL SECO NA
REJEITOSOUTROS
REP 1060

RESIDUOS PODA 1705

Fonte Poletto Silva 2007
Com base nesta tabela e considerando que as taxas de recuperag6o de reciclados sao

iguais para todas as fragoes foi estimado o potencial energetico Segundo Poletto
Silva 2007 a taxa de aproveitamento de energia e de 28 Ou seja de cada MW

potencial gerase028MW de energia eletrica

A figura abaixo mostra o volume de residuos a ser encaminhado a massa de cinzas a

ser disposta em aterro
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RESIDUO PARA RECUPERAAO DE

ENERGIA
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Figura 24 Massa de residuos enviados para recuperagao energdtica a geragao de cinzas

O projeto comeparia com cerca de 500tdia de residuo enviado para processamento
Este valor inclui o residuo industrial classe II nao perigosoAo final do projeto serao

1400tdia processadas

Para este cenario a energia potential 6 mostrada abaixo
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Figura 25 Potential energetico do processo
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O potencial inicial e de 40 MW chegando ao final do projeto a 120 MW A geragao de

energia eletrica a seria de 112 MW chegando a 33 6 MW

0 efeito desta instalagao na eliminagao de aterros e mostrado abaixo

DEMANDA POR ATERRO PELO MUNICIPIO

CENARIO 3 SUSTENTABILIDADE COM

Sao RECUPERACAODEENERGIA
d

t 400
C ISJAiERR 1111II PELO
L

MIINICIP10 REAL157A Wdu

300
U50 ATERRO CLASE 11 PELO

tO MUNICIPIO PEWMISTA kgdu

200

1150 ATERRO CLASSE 11 PELO

100 MLINICIPIO OTIMISTAkgda

2010 2020 2030 2040 2050

Figura 26 Demanda por aterro para o Resfduo Solido Urbano de Mogi das Cruzes para as

varias hipoteses

Ha uma consideravel redugao por volta de 85 na demanda por disposigao dos

residuos de responsabilidade da PMMC em aterros No final do Plano iria para aterros

de 190 a 250tdia sendo que nos dias atuais ja se destina 400tdia

A seguir o fluxograma deste CENARIO de gestao
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10 AVALIAgAO DOS CENARIOS

101 CONCEITUAL

Do ponto dos conceitos da Politica Nacional de Residuos o CENARIO 1 ja contem

elementos de recuperagao de materiais porem como ja visto ha uma serie de pontos
que precisam ser melhorados como mostra o Relat6rio de Diagn6stico Um exemplo e

que a capacidade da Usina de Triagem que e inferior ao volume obtido pela coleta

seletiva O CENARIO 2 soluciona todas estas deficiencias e implementa uma serie de
medidas de aumento da reciclagem Com estas medidas o teor de reciclados
recuperados do residuo s6lido urbano passa em 4 anos de 5tdia para 27 Udia O
municipio passa a processar 67 Udia para reciclagem Isto representa 12 de todo
residuo coletado pela PMMC O Plano de Gestao Integrada do Municipio de Sao Paulo
tem Como meta atingir 10 O Estado de Sao Paulo jornal 2013 mas sem uma

data definida Ou seja a meta de Mogi e superior a do municipio de Sao Paulo que
tern sido um lider e exemplo na gestao de residuos s6lidos domesticos Por outro lado
com esta meta a diminuigao no volume de residuos aterrados ainda e pequena no

maximo 8Assim do ponto de vista de eliminar a destinagao de residuos no solo o

Cenario 2 e melhor que o Cenario 1 mas representa uma evolugao pequena JA o

CENARIO 3 introduz a recuperagao da energia do RSU de Mogi Neste cenario e
possivel se obter cerca de 10 MW de geragao de energia eletrica De acordo com

ANEEL 2008 o tamanho medio das PCHs pequenas centrais hidroeletricas
instaladas no pals a de 75MW Uma energia firme ao contrario da PCHs
Comparando a URE equivale a uma PCH de porte com este fornecimento de energia
alem disso estara pr6xima ao maior mercado consumidor do pals Do ponto de vista
da recuperagao de materiais a energia e minimizagao de destinagao no solo o

CENARIO 3 e o melhor Seus custos devem ser analisados para se fundamentar uma

melhor decisao Concluindo

Do ponto de vista da sustentabilidade maximizapao de reuso reutilizagao como
preconizados pela Politica Nacional de Residuos o CENARIO 3 e o melhor
porem seus custos devem se avaliados
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102 AVALIAQAO ECONOMICO FINANCEIRA DOS CENARIOS

1021Modalidades de Prestarao a Contratagao dos Servigos de Limpeza
Urbana

E competencia dos municipios organizar e prestar diretamente ou sob regime de
concessao ou permissao os servigos publicos de interesse local incluindo o

transporte coletivo que tem carater essencial conforme esta expresso no Art 320
inciso V da Constituigao Federal

As principais formas de contratagao dos servigos de limpeza urbana sao

Direta prestagao pela propria Administragao Publica atraves de orgaos da propria
Prefeitura e Direta de forma descentralizada por autarquia empresa publica
sociedade de economia mista A administragao publica presta a executa diretamente
os servigos utilizando recursos proprios como mao de obra e equipamentos

Indireta mediante contratagao de terceiros com base na Lei Federal n8666 de 21
de junho de 1993 A administragao publica e responsavel pela prestagao dos servigos
mas contrata terceiros para a sua efetivagao e operagao A duragao dos contratos esta
limitada ao prazo de 5 anos 60 meses conforme rege a Lei 866693 no Art57 Inciso
I

Por terceiros mediante Permissao Concessao de servigo publico corn base nas

Leis Federais no 8987 de 13 de fevereiro de 1995 e Lei no 9074 de 7 de julho de
1995 e ParceriaPublico PrivadaPPP com base na Lei Federal no 11079 de 30 de
dezembro de 2004

Concessao de Servigo Publico

Conforme a Lei n89871995 a concessao e uma especie de contrato administrativo
por meio do qual se transfere a execugao de servigo publico para o privado por prazo
certo e determinado Os prazos das concessoes sao em geral maiores que os
demais contratos administrativos permitindo maiores investimentos a garantia de
retorno Na concessao a concessionaria planeja organiza executa a coordena o
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serviqo podendo terceirizar parte das operagoes a arrecadar recursos referentes a

prestaqao do serviqo

Parceria Publico Privada PPP

As Parcerias Publico Privadas sao uma modalidade a ser escolhida pela

Administragao quando se verifica a impossibilidade de implementagao de uma

concessao sem contrapartida do ente publico concedente Assim permitese a

implantagao imediata de um servigo publico sem que o parceiro publico tenha que
dispor de todo o capital necessario para sua estruturagao a ainda mantendo a

atratividade do negocio para o setor privado

Estabelecido pela Lei Federal n 110792004 e um contrato administrativo de

concessao que confere maiores possibilidades de adequagao por ambas as partes
para ajustes contratuais e cobranqas de desempenho Essa abertura contribui para
uma melhor relagao entre o Poder Publico municipio e o particular ja que as

obrigagoes os riscos gerados a as responsabilidades em torno do serviqo sac
previamente mapeados e divididos

Forma de Cobranga dos serviros de limpeza publica Taxa aTarifa

Taxa E um imposto resultante da disponibilidade de um servigo publico prestado
pelo poder publico quer o contribuinte useoou nao

Tarifa E um preqo publico cobrado por um servigo prestado que pode ser usado de
forma facultativa

O quadro abaixo mostra uma comparagao entre as varias formas de contratagao
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Ouadro 10 Comparrao entre as Varias formas de contratagao ANDRADE

CANELLASPROEMA 2010

CRITRIOSDE
CONCESSAO

LEI FEDERAL81388183 CONCESSXO COMUM
COMPARA4A0

ADMINISTRATIVA

I

LEGISLACAO rniq3
Lei Federal 8 987 95 a lei Federal d Lei 1 ederal 8987 il e

APLICAVEL
Lei Federal 8 8 666193 anigo 41 da Lei Federal

9 07495 e Lei Federal

8 666 93

Prestgao de servr4os
Concessao de servlopubhco arnda que envolva a

OBJETO Pres1a00 de servKOS execuao concessbo de seMto publico executao de obra al

CONTRATUAL de obras a aquisKbes preetlida do execusao de obra fornecimenlo a InsloWSao
pubhca de bens

SBMSOS dIV151v015 e

SERVIC08 ServiSos divisivers a indwisivers ServiSOS dlvrsiveis indivisivels

Limitado a 60 meses lincluidas as

VIGENCIA prorroggbesl excepcionalmente 05 a 35 anus uncluidas as

Nao temprazo previsto em lei prorrogaSOesi
CONTRATUAL admrte pronogaGao por mars 12

meses

alores undanos ou globais pagos oMroprestasao papa pelo

CONTRAPRESTAyAO pMa Adminisiratao Publica no Tarda

Nan

parc

exrste

eiro pub

esta

hrrao

contratdd0 arceir0 ivado

hgura a

Nao exrste esta hgura a E possivel a existoncia do usuarlo Admmrstratao Publrca

USUARIo UNICO Hdministratao Publica eletua o unto represenlando os usuanos eletuo o pagamento

pagamento diretamente ao finisparo has de pagamento do drretamente por ser

contratado remunemibo usuana duets ou indireta

dos servers
ConconAncta modalydade

LICITACAO obngatona quando o valor do
Concoa6ricla ConcorrAnaa

contrato ultrapassa RS
1 500 00000

CONSULTA PUBLICA Obngatona Lei Federal

EDITAL I
Nao obrigatono Obngaiona Lei Federal It 445 07 It 445 07 a Lei Federal

1 107904

AUDIENCIA PUBLICA Obngatrx caso de valor Obrigalono Lei Federal

DO EDITAL
superior a Obngataia Lei Federal I 1 44507 r

1 1 445 07 i
RS 150 000000 000 00

RISCOS Do concessionaria Companilhado

VALOR Do Superior it RS

CONTRATO
Nao tem Itmite previsto em lei Nao tem Irmne previsto em lei

20 000 o00A0

AG Naoobrgatone ObrgatonaLeiFederal1144507r Obnga1
REGULADODORA 144507

ARBITRAGEM Nao taevista em lei Posslblidade express l na lei
Possrblidade expressa no

lei

A chamada Concessao Administrativa e uma Parceria Publico Privado

1022Aproprialao dos calculos

A avahagao economicofinanceira sera feita considerando que

1 A coleta de residuos s6lidos urbanos a varriCdo poda outros servigos boca de

lobo limpeza de feiras a transfer6ncia a transporte dos residuos destinarao coleta e

destinagao de residuos hospitalares continuarao sendo feitos na modalidade de

contratagao

2 A prefeitura fara os investimentos para aumentar capacidade Usina de Triagem

implantar Usina de Compostagem a aumentar Ecopontos
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3 A prefeitura pagara pela operagao da Usina de Triagem para a Cooperativa

5 Sera feita uma estimativa de custos operacionais da Usina de Compostagem como

se fosse operada pela iniciativa privada ou pela cooperativa considerando que a

PMMC licitara a operag5o

4 A prefeitura pagara ao consorcio operador da Usina de Recuperagao de Energia por

tonelada processada

5 Os custos de implantaao e operagao da agencia reguladora serao da PMMC

6 Os custos da Administragao direta responsavel pela gestao dos contratos sera
estimado a partir dos itens Saneamento a de Meio Ambiente do apurado das despesas
correntes da PMMC

1023 Encargos sociais

Os encargos sociais foram tratados de duas formas para a cooperativa como os

funcionarios serao patroes foram adotados os encargos mostrados na tabela 1 pois se

partiu do principio que beneficios como INSS ferias e 13 devem ser pagos

177



lopMucconsutt
Tabela 10 Encargos sociais considerados para Cooperados

GRUPO A BASIC0
A 1 INSS 2000

A 2 FGTS800 00000

A 3 Salario Educaao 250

A 4 Seguro Acidente Do Trabalho 300

Total A 2550

GRUPO B ENC SOCIAIS OUE RECEBEM INCIDENCIAS DO GRUPO A

B 1 Ferias 30 30 311 360 1111c

B 2 1 Y Salario 30 360 833

B 3 Auxilio Enfermidade 035 X 15 360 146

B 4 Faltas Justificadas 3 360 083

B 5 Aviso Previo Indenizado 5520b

Total B 27251

GRUPO C ENC SOCIAIS OUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DO GRUPO A

C 1 Muita FGTS Rescisao Sem Justa Causa 05 X 08X 008
008XTotal 13 407

C 2 Indenizar5o Art 99 Lei 723884 1 12 X B 7 046o

Total C 45300

GRUPO D S DE REINCIDENCIAS
D 1 Grupo A X Grupo B 8200

Total D 8200

GRUPO E

E 1 Item C2X Grupo A 0170

Total E 011700

TOTAL A B C D E 6565

A Taxa de insalubridade sera de 20 sobre o salario

1024Usina de Triagem a ser operada por cooperativa Avaliagao Economico

financeira

Usina atual caracteristicas

A Usina de Triagem atual tem as seguintes caracteristicas

Investimento realizado para o sistema atualR70000000

Capacidade atual 6tdia de recebimento de lixo

Area coberta 1500 m2

Esteira uma com 5m de comprimento

Equipamentos 1 prensa
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Funcionarios 19

Horas de trabalho 7h 20min as 16h com uma hora de almogo de segunda a sabado

Meta proposta Em 2 anos a processar 27 Udia de residuos

Investimentos necessarios Para atender meta

Capacidade real da Usina de Triagem 27tdia de residuo a ser processado

Capacidade Nominal 32 Udia

Investimentos necessarios para isso sera considerado que o investimento adicional

sera proporcional ao efetuado ate agora ou seja havera um incremento de 35 vezes

a capacidade atual desta forma o investimento estimado seria deR7000000035
R245000000

Custos operacionais

Mao de Obra segundo Ministerio das CidadesSecretaria Nacional de Saneamento
2008 cada catador cata 200 kgdia desta forma seriam necessarios 135 funcionarios
um numero que considera uma produtividade inferior a atual atualmente cada

trabalhador separa 326 kgdia Por este valor a Usina ocuparia 82 funcionarios
Como o teor de rejeitos hoje a muito alto sera adotado que serao ocupados 100

pessoas

Retiradas para efeito de simularao sera adotada uma retirada de cada cooperado de

R120000

Leis sociais sera adotado o valor da Tabela 1 65 sobre os salarios

Destinacao de reieitos considerados 2417tano utilizando os valores do contrato

atual temseR21404900ano
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O quadro abaixo sumariza os demais custos operacionais adotados

Quadro 11 Custos operacionais para receber 27tano

Custos 0 eracionais anuais sem custo da coleta Rlano

Recebimento efetivo em tonlano 100 32 tonid x Fator085 x 26 dias x 12meses8486 tlano

Custo Direto Rton Rano

1 Encar os sociais 11140 94536000

2 Maodeobra 100 coo erados cada um recebendoR120000mes 16968 144000000
3 Manuten ao a ui amentos 1 EQUIPIANO 029 245000
4 Manuten ao civil 30 l 10 anos 695 5895000
5 Insumos EPI FERRAMENTAS ETC 1178 10000000
6 Insumos Dis osi ao dereeito consumo de a ua a de ever is 2946 25000000

Total Custo Direto 32956 279676000
Custo Indireto

7 Se uros 06do ca itallano 173 1470000

8 Administra ao 10 do custo direto 3296 279676

Total Custo Direto a indireto sem Depreciacao Impostos a Adm 36251 307643600
Central

Faturamento estimado

Producao de reciclados considerando a caracterizagao de residuos no relat6rio 1 e

que serao comercializados papel plastico metais a vidro As demais fragoes serao

rejeito A tabela 3 mostra esta produgao

Precos de venda do reciclado foram adotados os pregos publicados pelo CEMPRE

CEMPRE 2013 para o municipio de Sao Bernardo do Campo escolhido pelo porte e

proximidade Para cada uma das classes foi feita a m6dia dos pregos praticados O

resultado esta na Tabela 3
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Tabela 11 Produg5o de reciclaveis para uma capacidade de recebimento de 32tdia

FRAgAO DO
VALOR

RECICLAVEL RECICLAVEL MASSA CEMPRE FATURAMENTO

RECEBIDO TANO CEMPRE 2013 PREQO CEMPRE

Rkg

PAPEIS 2528 214573 R 015 R 32185923

PLASTICOS 38510 326797 R 108 RS352940869

METAIS 463 39278 R 127 R49883692

VIDROS 309 26260 RS015 R3939072

COURO 005 449 R000 R000

BORRACHA 074 6285 R000 R000

TECIDO 542 46012 R000 R000
MADEIRA 225 19078 R000 R000

REJEITO 2002 169908 R000 RS000

TOTAL 10000 848640 R438949557

OBS rejeito sera material inerte rejeito e outros

Faturamento considerando os pregos medios do CEMPRE CEMPRE 2013

teremos um faturamento anual deR438949500reais

e Plano de nepocio

Com base nas informag6es acima foi elaborado o Plano Economico Finaceiro da

Usina de Triagem considerando sua operagao por uma Cooperativa O quadro abaixo

mostra este estudo
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Quadro 12 Viabilidade economico financeira da Usina de Triagem

ESTUDO ECONOMICO UNIDADE DE TRIAGEM101062013 prego CEMPRE

lateanu 1 Oi

anu 3 4 e e 9 10

Taxa de utilizagao do eqpto 10DCap C 85 P l 11 85 0 85 C 85 011 850 850x 8501c 8501

Ouantidade de residuos recebidos toNan 8486 8486 8486 8486 8486 8486 8486 8486 8486 8486

Prepo unitarioRton

Receita Brute 4389 4389 4389 4389 4389 4389 4389 4389 4389 4389

Impostos sabre l ndas11065 467 487 467 467 467 467 467 467 467 467

lI GSlus Daetos 2 797 2 797 2 797 2797 2 797 2 797 2 797 2 797 2 797 2797

Cuslos Indiretos 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294

Maryem 9ruta 831 631 831 831 831 811 811 Hdt 631 831

I7 Aamanstragaa Central60

EBITDA 831 831 831 831 931 B31 831 831 831 831

1890 189118916 189 189 911 189 182 18911 1891

I Amortizagao Deprectagao 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

EBIT 586 586 586 586 5B6 586 586 586 586 586

1331 133 133 13J133 133111 13311 133 7331

iF e CS tise os

NOPAT Net Operating Profit After Taxes 5 586 586 586 586 586 586 586 586 586

Amongagao Depeaapao 245 245 25 245 245 245 74i 245 245 245

l CapInstimeniosi

i l implantaGao as CENTRA TUC 2450

illCapital ae Giro 155 155 155 t55 155 155 155 155 155 155

I Free cashflow FCF 2450 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

151 154 541 15411 154 154 154 54 154or

TIR PROJETO 28b Payback years 4

Como se pode ver com base nas premissas consideradas a Usina se paga em 4

anos e tem uma Taxa Interna de retorno de 28 ou seja e muito viavel Neste caso a

PMMC pode fazer o investimento Como se fosse um emprestimo para a Coopeerativa

pois esta tem fluxo de caixa para pagar o investimento Neste caso nao ha

necessidade de se prever gastos anuais No inicio havers necessidade de capital para

suporte as operagoes mas pode ser considerado como investimento Importante notar

que os valores a serem recebidos sao cis da CEMPRE o que pode nao ocorrer e

dependendo do caso poderia ate inviabilizar a Usina

1025Central de compostagem avalia45o economico financeira

Investimentos

Para compostar 30tdia de residuos de poda e varrirao a residuos de feira de acordo

com Ministerio do Meio Ambiente Sec Recursos Hidricos e Meio Urbano 2010

havera necessidade de
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Quadro 13 Investimentos estimados para Usina de Compostagem

ITEM INVESTIMENTO ESTIMADO R

1 patio de 24000 m2 para colocar as R30000000
leiras de com osta em

Galpao de 100 m2 para area R15000000
administrativa e estocagem de material

com moveis com utador banheiros

1 triturador de madeira com capacidade R8000000
de 3 800 k h

1 Peneira mecanica RS 3000000

1 Retroescavadeira para revolvmento R18000000
leiras

1 Outros equipamentos R5000000

Total R79000000

e Custos operacionais

Mao de obra necessaria de acordo com Ministerio do Meio Ambiente Sec Recursos

Hidricos e Meio Urbano 2010 seriam necessarias 25 pessoas para operar esta usina

Por outro lado nao considera o use de retroescavadeira para fazer o revolvimento a

massa salarial deve ser menor como a mostrada abaixo

Quadro 14 Mao de obra a massa salarial operag5o usina de compostagem

LPOSICAO NUMERO LSALARIO TOTAL PAGAMENTOS
MENSAL MENSAIS

Encarre ado 1 R300000 R300000

Auxiliar adminisstrativo 1 R150000 R150000

Montador de leira 3 R100000 R300000

Revirador de leira 8 R100000 R800000

Operador de 1 R250000 R250000
retroescavadeira

TOTAL 14 R 1800000

Serao considerados que os encargos sociais sao de 6565 e a insalubridade de

20 o total de encargos e de 788

Estimativa de insumos Ministerio do Meio Ambiente Sec Recursos Hidricos e Meio

Urbano 2010 propoe oconsumo de uma serie de insumos com pas termometros etc
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epi uniformes Esta sendo estimado um custo anual de RS2000000 nestes itens

Para energia eletrica agua a telefone estimaseR1000000 por ano Para analises e

ensaios estimaseR2000000ano

Estes e outros custos operacionais sao mostrados abaixo

Quadro 15 Custos operacionais da Usina de Compostagem

Custos 0 eracionais RANO

Venda composto tonano 5691

Custo Direto R1ton RSano

1 Encargos sociais65620insalubridade 2991 17020800

2 Maodeobra 14 trabalhadores contratados 3796 21600000

3 Manutenyao equipamentos 1 EQUIPANO 074 420000

4 Manuten ao civil30 110 anos 237 1350000

5 Insumos EPI FERRAMENTAS ETC 351 2000000

6 Insumos tratamento de a ua aqua ener ia telefone 176 1000000

Total Custo Direto 7625 43390800

Custo Indireto

7 Testes Laboratoriais monitoramento Analises 351 2000000

8 Des esas com Administra ao Local fone etc 762 4339100

Total Custo Indireto 1114 6339100

TOTAL CUSTO OPERACIONAL
8739 49729900

Faturamento estimado

Azevedo Silva Filho Damasceno 2000 propoe utilizar como criterio de preQo o

teor equivalente de NPK do composto de lixo em comparaqao ao fertilizante

convencional Com base neste criterio chega a um valor justo medio de US1580t

composto O prego medio praticado na epoca 2000 pelas Usinas de Compostagem
existentes variava de US1580 a US3600tou entre RS5600te R12600treais

de 2013 ajustados pelo IGPM Como o composto de poda e melhor que o de lixo
vamos adotar um valor de R11000t

Plano de negocio

Com base nas informagoes acima foi elaborado o Plano Economico Finaceiro da

Usina de Compostagem considerando sua operagdo por uma Contratada ou mesmo

pela Cooperativa que for operar a Usina de Triagem O quadro abaixo mostra este

estudo
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Quadro 16 Estudo de viabilidade economico financeira da compostagem de poda

ESTUDO ECONOMICO USINA COOPERATIVA 14062013

to

Taado utiliza Gao do egpto
i1000 1000 1000111 10101 1010 011 1000 10001

Ounnetlada de rocicleveiscompaetoD 5691 5691 5691 5691 5691 5691 5691 5691 5691 5691

110 110 110 110 110 IO 110 110 110 110

RJton
626 628 826 626 626 625 626 626 626 626

Proyo

a Brute

o

iNdlla
6 67 6 61 87 67 61 r 67 671

rnt555owrxias X10 65

434 434 ty 434 434 434 434 434 434 434

1fiJR705

67 53 67 63 63 63 63 63 63 63

I1

Mryeser
Iai

Oru1ta 62 62 62 82 fit 62 62 6 a

1 Ma
02

EBITDA
62 62 62 62 62 82 62 62 62 62

e 9a 3 3 g94 9 a v9 99 9 9 v

Ii AmnzaGau UUrocaGao 82 62 62 62 62

EMT
62 62 62 62 62

991I
SIN e CS 10 p0so OSi

62 52 62 62 52 62 62 62

NOPAT Mt Operating Pratt Aber Ten 62 62
i

0 0

nrrrvnfaoDcoreaag5o
U 0 0

1 AiAifCSittettJS

I 1 lmpantaaooa CENTRAL IOU 990

1 Gapnal do Gro 37 37 37

Free cafAbow FCC 11x96 37 37 37 37 37 37
5 u

s m 5959 59 59 459 591

Payback ANO51 27

TIR PROJETO I

R Valores em milhares de reais

Neste caso a usina e viavel mas em condigoes em que qualquer pequena variagao nas

premissas consideradas implicara em prejuizo Alem de nao ser viavel a Prefeitura recuperar

seu capital Neste caso a Prefeitura poderia por pelo menos um periodo de tempo assegurar a

compra de 50 da produ5o aR12000to que ajudaria a viabilizar a Usina Isto significa um

gasto mensal medio de R6000000para uma operagao de 5691tano

1026Instalagao de ECOPONTOS adicionais

ECOPONTOS atuais

Numero 2

Investimento realizado

Jardim ArmeniaR31100000

Parque OlimpicoR14200000

Recebimento atual de residuos

Jardim Armenia 5700 kgdia
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Parque Olimpico 6300 kgdia

Area coberta

Jardim Armenia 299 m2

Parque Olimpico 147 m2

Metas propostas

1Em 2 anos multiplicar por 10 a tonelagem recebida de residuos passiveis da

logistica reversa nos locals da PMMC

2 Reduzir em90o entulho coletado nos chamados locais viciados

Investimentos necessarios

Mantendo o conceito de que o ECOPONTO se destina a servir ao municipe e que o

gerador de entulho seja particular ou empresa procura lugares pr6ximos oficiais ou

nao aumentar o numero de ECOPONTOS sera um fator a mais para atingir a meta

de redugao de 90 de residuos nos chamados locais viciados pois incentivara o

municipe a nao depositar seu entulho em terrenos vazios Para a Meta 1 a PMMC

devera celebrar acordos setoriais a fazer campanha de educagao ambiental De

qualquer forma ha necessidade de se aumentar o numero de ECOPONTOS

Considerando que cada ECOPONTO recebe cerca de 5tdia de RCD para atingir a

meta de 90 haveria necessidade de mais 13 ECOPONTOS considerando que

todos receberao 5tdia Da mesma forma se a meta de recebimento de residuos

passiveis da logistica reversa e multiplicar por 10 a massa a ser recebida 10 novos

ECOPONTOS seriam necessarios em 2 anos Desta forma a meta sera a construgao
de 10 novos ECOPONTOS em 2 anos Por outro lado os ECOPONTOS hoje sao

muito grandes a maior parte do espago fica vazio assim se prop6e a construgao de

10 novos ECOPONTOS mas com a ate metade do tamanho do Parque Olimpico ou

seja com 70m2 de galp6es

Capacidade Nominal 70 m2 para receber ate6tdia de entulho e ate 300 kgdia de

Residuos incluidos na Logistica Reversa

Investimentos necessarios com base no investimento feito para o Parque Olimpico
considerase um bom valor cerca deR14000000 para cada ECOPONTO sem o

valor do terreno Desta forma o investimento estimado seria deR1400000010

R140000000
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Custos operacionais

Esta sendo considerado que a operagao sera coberta pelo contrato atual com a CS

Brasil

1027Servigos de limpeza urbana contratados estimativa de gastos

Atualmente a CS Brasil tern um contrato que cobre os seguintes serviqos coleta de

residuo s6lido urbano remogao de entulho varrigao parte dos servigos de capinagao
e poda lavagem de vias incluindo feiras destinagao final em aterros transporte ate

destinagao final coleta seletiva e operagao da Unidade de Triagem operagao dos

ECOPONTOS alem de fornecer as chamada equipes padrao que sao utilizadas para

limpeza de bueiros e outros servigos na area de limpeza urbana

A Tabela abaixo mostra a descriminagao dos servigos seus custos unitarios e o valor

medido e pago em 2012

Tabela 12 Valores medidos a pagos a empresa contratada na area de limpeza Urbana
Rodrigues 2012

VALORES TOTALITEM DO VALORES UTILIZADOS NA
CONTRATO PREGOS COBRADOS MEDIDO 2012 VALOR PAGO

BASE 2012 UNIDADE FISICO SIMULAgAO

16ITEM 1A COLETA DO RSU 01 3 10445562 1014325380 RS10130

16ITEM 1@1 REMOGAO ENTULHO 462 1 1755782 77651417 R4620

16ITEM 2 b VARRIGAO MANUAL 5926 km 11363418 645496559 R29801HABobs

16ITEM 2bl VARRIGAO MECANIZADA 1182 km 604100 6891932 RS2980HABobs

116 ITEM 3 RASPAGEM DE GUTAS E

SARGETAS 028 m Iineares 600595449 163227098 R2980HABobs

1 6 ITEM 4d CAPINA MANUAL 082 m2 1 346 36359 105791337 R2980HABobs

16ITEM 4dl CAPINA MECANIZADA 015 m2 11 56877438 163705970 R2980HABobs
16ITEM 5e SERVIQOS DE CAQAMBA 7383 unidade 875500 619 64905 RS2980HABobs

equ16ITEM 6 LAVAGEM DE VIAS 34645
padcope 12 398 61442 RS2980HABobs

16ITEM 7g
COLETA SELETIVA E

8602 t 169172 139 41178 RS8602TRIAGEM

16ITEM 7gl DESTINAGAO FINAL DE

RESIDUOS 7699 I 12457906 919258720 RS7700

1 6 11 EM 2
TRANSPORTE DE RESIDUO RS11607USO DE

g ACIMA RAID 25 KM
034 Ikm 72589615 23752193

JAMBEIRO PERMANECE
OBS A implantagao do plano nao alterara os itens 2 3 4 e 6 Em 2012 o total pago nestes
items foi deR1186938900para um populagao de 397786 ou sejaR2980habitante
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1028Servirsos de limpeza urbana gastos da administragao direta

Com base nos dados obtidos em PMMC 2013 em 2012 os gastos com

Saneamento fora o contrato com a CS Brasil foram de cerca deR300000000
Estes gastos englobam tanto a administragao dos contratos Como atividades fim de

limpeza urbana como limpeza de bocas de lobo e parte dos servigos de poda Ha

tambem atividades de limpeza urbana na Secretaria do Verde e Meio Ambiente No

Portal nao se especifica o valor gasto somente com a limpeza urbana O valor da

aliquota foi da ordem R1 70000000Com a implantagao do Plano havera duas

alteragoes primcipais 1 Contratagao dos servigos atualmente realizados diretamente

para serem executados pela iniciativa privada 2 Aumento dos gastos pela
implantagao da Agencia Reguladora pela melhoria na gestao Desta forma esta sendo

admitido um aumento em 50 nas despesas correntes do item Saneamento ou seja
passaria a RS450000000por ano base 2012 ou sejaR1130habitante Como as

despesas da Secretaria de Meio Ambiente sao bem menores sera considerado que
estarao englobados nos valores acima

1029Unidade de recuperaiao de energia estimativa de pregos a serem

pagos

A URE esta sendo considerado que o municipio ou fara uma concessao

administrativa ou havera um investidor privado que bancara o projeto Nas duas

situagoes a PMMC ira pagar mensalmente pelo recebimento de seu lixo na Usina Nao

sera a responsavel pela destinagao das cinzas do incinerador ou qualquer outro

residuo

Negri 2013 forneceu os dados feitos pela SABESP em seu estudo de viabilidade
para implantagao de uma unidade na regiao Esta unidade teria as seguintes
caracteristicas capacidade de processamento de 816 tRSUd RSU de 1800

kcalkg produgao de vapor de 98 th 45bar 400oCequivalente a 20

MWeletricos area necessaria 3 ha localizada na divisa MogiSuzanoi ha cerca

de 15 km da estagao de transferencia de Mogi Negri 2013 Negri 2013 informou
que considerando a venda de vapor alem da energia o prego a ser cobrado da PMMC
seria deR9000t

Em estudo de viabilidade tecnico financeira feito para a EMAE ANDRADE
CANELLASPROEMA 2010 chegaram a prego variando deR12300tso enrergia
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vendida aR16700MWh Que foi a pior situagao simulada Se a energia for vendida

aR21100MW a URE sera viavel a com um prego sde R10700tOs pregos de

energia eletrica no mercado livre para contratos de longo prazo prazo minimo

de cinco anos estao atualmente junho2013 em torno dos seguintes
patamares

Energia conventional em torno de R 12500 por MWh
Energia com 50 de desconto no fio em torno de R 15000 por

MWh

Energia de URE isengao nos custos do fio R 18000 por MWh

Para efeito deste projeto sera considerado o prego da Projeto Sabesp que e

inferior ao do estudo EMAEANDRADE CANELLASPROEMA 2010

10210 Resumo dos estudos economicos

Com base nas simulagoes feitas temos que

1 A cooperativa e viavel mas ira depender fortemente dos pregos de reciclaveis e de

composto que conseguir obter Caso venda os residuos pela Tabela CEMPRE

CEMPRE 2013 com 100 cooperados estes poderao retirar cerca de

R120000mes Com as receitas maximas a TIR sera de 28 com payback de 4

anos Neste caso esta sendo considerado que a Usina fara o invesyimento ou

sejano maximo a PMMC empresta o dinheiro para a Cooperativa pois esta tem

rentabilidade para pagar o emprestimo

2 Estimase que a cooperativa possa obter de faturamento anual algo por volta de

R44000000

3 Quanto a Usina de Compostagem com o prego estimado de R11000tde

composto Este seria quase o menor valor para a Usina ser viavel Por esta razao

foi suposto que a PMMC subsidiara parte dos custos assegurando compra de

50 do composto aR12000tNestas hipoteses a Usina tem uma taxa de

retorno de 1com um periodo de payback de 27 anos

4 O investimento total do Plano para aumentar capacidade de usinas de triagem
implantar usina de compostagem implantar mais 10 ECOPONTOS e implantar os

programas seria deR584056000nos proximos 4 anos Sendo R245000000

para aumentar capacidade da Usina de Triagem R99000000 para implantar
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Usina de Compostagem R140000000 para implantar ECOPONTOS e

R100000000 para implantar programas

5 Esta sendo considerado que as despesas da administragao direta irao para

R450000000ano apos 2 anos de implantapao do Plano Parte dessa verba sera

para implantar a Agencia Reguladora a aumentar os gastos com gestao

10211 Avaliagao economica financeira da implantagao do piano

Investimentos

0 quadro abaixo mostra um resumo dos investimentos a serem feitos para os varios

sistemas de destinagao
Tabela 13 Resumo investimentos

META ITEM DE INVESTIMENTO VALOR R
Aumento capacidade Instalacbesequipamentos 245000000
Usina de triagem

Compostar 30 Udia de Instalac6es a equipamentos 99000000
residuos de poda a da usina

capinacao
Aumentar coleta de Implantar mais 10 140000000
residuos de Logistica ECOPONTOS
Reversa a diminuir RCD
nos locais viciados

Implantacao dos Campanhas de educacao
100000000Programas deste piano ambiental etc

TOTAL INVESTIMENTO R5840600

0 valor para implantacao dos programas foi estimado

Despesas correntes com a Limpeza Urbana cenario escolhido

Com base nos itens anteriores foram estimados a evolugao dos gastos considerando o

Cenario escolhido A figura abaixo mostra esta evolugao
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R4500000

GASTOS DA LIMPEZA URBANA CENARIO ESCOLHIDO POR ITEM i
GASTOSCOLETA RSDR1000

R4000000

RS3500000
CONTRATO LIMPF7A IIRRANAR1000

R5 3000000 GASTOS COLETA SELETIVA R1000

R25 00000 DFSTI NAAOIM ATE R ROS R51000

R2000000 TRANSPORTS ATERROR1000

R 15 00000
COLETA ENTULHO R1000

R1000000
URFR1000

R500000

OPERACAOCOMPOSTAGEM RS1000

R000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

ADMINISTRAAO DO 95TEMA

R500000 ADMINSTRAAODIRETA R51000

Figura 101 Evolugao dos gastos correntes para o cenario escolhido RS1000 Base 2012

O total de despesas correntes para este cenario e mostrado abaixo

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES PLANO
COM RECUPERAAOENERGIA A R 90T

BASE 2012

R512000000

R 10000000

R 8000000
0
0

R 6000000 TOTAL DE DESPESAS

vs CORRENTES PLANO

R1000R 4000000

R 2000000

R 000

2010 2020 2030 2040 1050

Figura 102 Gastos correntes com limpeza urbana cenario escolhido base 2012 com
URE aR9000lT

Da fgura em 2042 o municipio estara gastando cerca de RS11300000000por ano

Isto significa uma taxa deR21200habitante ano pois havers um crescimento na

geragao per capita de residuos solidos

4
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A figura abaixo mostra o total de despesas correntes considerando o CENARIO 3 e

um custo da URE de RS9000tque e o valor proposta pela SABESP

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES PLANO

COM RECUPERAAO ENERGIA A R 90T
BASE 2012

R5 12000000

R 10000000

4 R 8000000
o

oo TOTAL DE DESPESAS
R 6000000

CORRENTES PLANO

R 4000000
R1000

R 2000000

R5 000
2010 2020 2030 2040 2050

Figura 103 Gastos correntes Cenario escolhido com URE a RS9000t

Como nos primeiros 4 anos havera mudangas no perfil de destinagao o que tornaria a

comparagao de custos pouco significative assim como a maior parte do tempo do

Plano sera com a URE a figura abaixo mostra a distribuigao percentual de gastos para

este ap6s 10 anos que e mais significativo para a maior parte dos anos do Plano
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DISTRIBUIAO PORCENTUAL

DESPESAS ANO 10 GASTOS COLETA RSD

CONTRATO LIMPE7A URBANA

8 GASTOS COLETA SELETNA

DESTINASAO EM ATERROS

TRANSPORTEATERRO

31 COLETA ENTU LHO

URE

OPERAtAO COM POSTAGEM

1 ADMINISTRASAODO S6TEMA

04 LIZ ADM INSTRgAO DIRETA

Figura 104Distribuigao percentual das despesas correntes Ano 10 Cenario escolhido

Da figura a URE corresponderia a 31dos gastos totais Isto e da mesma ordem de

grandeza que valor gasto na coleta de residuo solido urbano com 31 Em seguida

vem os demais gastos contratados de limpeza urbana varrigao poda etc com 22

A administrapao fica com 8e a destina5o em aterros com 4

ComparaGao entre os varios Cenarios

Foi feita a comparagdo do Cenario 3 com o Cenario 1 onde nao ha nenhum

investimento significativo e com o Cenario 2 aumento da sustentabilidade

A Tabela abaixo mostra a comparagao para tres periodos 10 anos 20 anos e 30 anos

do inicio do plano

Quadro 17 Comparagao despesas anuais correntes entre os tre cenarios R de 2012 por

ano

CENARIO 3

ANO URE A CENARIO 2 CENARIO 1

R9000T
10 R6181553000 R5591504000 R5737894000

20 R8520423000 R7711772000 R7888447000

30 R 11352706000 R10279533000 R10491817000
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O Cenario 2 implica em uma pequena redupao de gastos embora dado o grau de

incertezas o mais provavel e que tenha custos operacionais semelhantes a situagao
de base O use da destinaao na URE significara um aumento de despesas correntes

de 10 comparado com o cenario 2 Isto para um prepo deR9000tse o prepo for

para R 10700to incremento passa a 18

Com base na Tabela acima a despesa por habitante na Iimpeza urbana apos 30 anos

seria de

CENARIO 1R18400HAB

CENARIO 2R18100HAB

CENARIO 3 R20000HAB

Este crescimento em comparapao ao que se gasta hoje se deve ao aumento da taxa

de geragao de lixo por habitante

Em resumo

O CENARIO 3 embora seja o mais sustentavel a com vantagens de evitar o use

de aterro a com isto atender melhor aos preceitos da Polftica Nacional de

Residuos implicara em um aumento de pelo menos 10 nas despesas correntes

de Iimpeza urbana caso o prego a ser pago a URE Pique em R9000tde lixo

recebida
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11 PLANO DE EMERGENCIA

111 EMERGENCIAS PREVISTAS

Com base na experiencia sobre problemas na gestao de residuos foram

estabelecidas as situagoes que devem ser cobertas por este plano O loco sao as

emergencias relativas a coleta do residuo solido urbano pois e o servigo cuja

interrup9do causa incomodos a riscos a sa6de publica Dentro das situagoes possiveis

destacamse

1 Interrupg5o da coleta por paralisag5o dos garis

2 Excesso de chuva ou problemas operacionais que imperam recebimento no

aterro II
3 Acidente natural enchente por exemplo que produza uma geralao de

i grandes volumes de residuos em curtos espago de tempo

112 APOES POSSIVEIS

1121 Interruprao da Coleta por Paralisagao dos Garis

Haveria necessidade de se estabelecer circuitos a entidades prioritarias hospitais e

escolas para se efetuar a coleta bem Como diminuir a frequencia de coleta A coleta

poderia utilizar a equipe da PMMC para dirigir os veiculos a coletar residuos No

entanto a operagao do caminhao coletor tem particularidades operacionais Uma

sugestao seria treinar alguns motoristas na sua operagao de forma que se houver

problema com um deles o outro passa a dirigir este tipo veiculo Caso haja problemas

com este motorista adicional utilizar caminhao cagamba convencional na coleta

Neste caso a importante que haja documentarao formal sobre os roteiros de coleta de

forma a informar aos motoristas substitutso o percurso a ser feito Este material tem

que estar com a Secretaria Gestora do contrato
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1122Excesso de Chuva ou Problemas Operacionais no Aterro que Imperam o

Recebimento de Residuos

A PMMC deve possuir aterros alternativos ou seja se houver problemas operacionais
com um aterro transportar o residuo para outro

1123Acidente Natural que Gere uma Ouantidade Muito Grande de Residuos

Esta situagao compreende dois problemas o primeiro e a retirada dos residuos do

local onde se encontra pois se esta em grande quantidade havera necessidade de um

grande numero de pessoas a equipamentos para remogao e limpeza O outro e onde

colocar este grande volume

Quanto a primeira questao havera necessidade de um planejamento previo das agoes
no sentido de alocar recursos adequados a estabelecer uma sequencia de locais a

serem limpos Para isto a equipe da Defesa Civil devera planejar e coordenar a

execugao dos trabalhos de limpeza Esta equipe devera ter poderes para requisitar

equipamentos de outras secretarias para o servigo ou mesmo contratar em regime de

emergencia uma empresa para a execugao deste trabalho

Quanto a destinagao o melhor local e o aterro Esta e uma caracteristica da tecnologia
do aterro que comporta cargas de choque com alguma facilidade Tambem havera

necessidade de planejamento sobre o local do terreno que deve ser utilizado para a

deposigao do residuo da emergencia o aconselhavel e que seja fora da frente de

trabalho atual Havers necessidade de equipamentos adicionais Como trator

113000RDENAgAO DAS ACOES E RESPONSAVEL PELA

COMUNICApAO

Em qualquer uma das situagoes de emergencia acima o coordenador das agoes de

emergencia deve ser o secretario que for o gestor dos contratos de Limpeza Ele

tambem sera o responsavel pela comunicagao com o publico

O coordenador geral pode nomear um coordenador executivo para implantagao e

execugao das agoes necessarias
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114ArOES PREVENTIVAS DE PLANEJAMENTO

Para implantaao do plano devese

1 Treinar motoristas e coletores para operar o caminhao coletor bem como nos

roteiros de coleta

2 Estabelecer de forma grafica os roteiros de coleta

4 Estabelecer formalmente aterros alternativos que possam em emergencias para

receber grandes volumes de residuos

5 Estabelecer em conjunto com a defesa civil Planos de Agao de Controle de

Emergencias
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12 SISTEMATICA DE ACOMPANHAMENTO E SISTEMA

MUNICIPAL DE INFORMAQOES DE RESIDUOS SOLIDOS

O acompanhamento sera composto por quatro etapas

1 Discussao desta proposta do Plano de Saneamento com a populagao de Mogi das

Cruzes e introdupao das modificaroes necessaries

2 Acompanhamento da tramitapao do projeto de lei pertinente na Camara Municipal

3 Publicidade da implantagao do plano

4 Audiencias publicas anuais para avaliar a operagao do plano e o atendimento das

metas propostas

5 Uso da Ouvidoria neste processo

Alem disso a autoridade reguladora deve publicar relatdrios anuais sobre os

programas propostos bem como sobre os indices de desempenho Esta publicagao
deve ser disponibilizada na internet

Para sistematizar os indices de desempenho e dados gerais utilizados para o calculo

o municipi devera estabelecer um sistema municipal de informagoes sobre residuos

Este sistema devera ser em base eletronica de dados gerido pela agencia reguladora

municipal Este banco de dados deve ser acessivel para o municipe via internet O

banco de dados deve ser atualizado mensalmente
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13 SISTEMATICA DE REVISOES

Ap6s sua aprovagao pela Camara o Plano devera ser reavaliado ap6s 2 anos e a

cada 4 anos nas revisoes subsequentes Nestas reavaliag6es devese verificar o

atendimento as metas a propor novas metas para o periodo seguinte alem da revisao

do plano como um todo

A revisao sera feita seguindo um processo semelhante a elaborarao segundo o qual e

elaborado um relat6rio tecnico e submetido a discussao publica Em seguida se

houver necessidade sera submetido a Camara um novo projeto de lei contendo as

modificag6es necessarias da Lei Municipal existente na ocasiao
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14 MUDANPAS NA LEGISLAPAO

Devera ser elaborado um projeto de lei para o Plano Este projeto de lei devera

abordar

Criagao da entidade reguladora

Forma de gestao do plano esta sendo sugerido que seja uma autarquia

municipal

Metas do plano

Indices de desempenho para a gestao de residuos

Comunicaqao com usuario e formas de processar reclamagoes

Origem dos recursos para a limpeza urbana

Estabelecimento do sistema municipal de informaQbes de residuos solidos

Processo de acompanhamento e participaao do usuariomunicipe na gestao
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PLANO MUNICIPAL DE GESTAO

INTEGRADA DE RESIDUOS

SOLI DOS PROG RAMAS
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15 PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA

PROGRAMAS CONSIDERAQOES

Este e a consolidagao das informagoes dos itens anteriores consubstanciando as

aloes pretendidas para gestao para o servio de limpeza urbana do municipio de Mogi

das Cruzes SP em atendimento ao Instrumento de Contrataao 1452012 PMMC

Este relatorio e o Produto 3 parte final do Plano Municipal de Gestao Integrada de

Residuos Solidos conforme estipulado pela Politica Nacional de Residuos Solidos

estabelecida pela Lei 1230510em seu artigo 109 Apresenta um resumo do cenario

proposto e os programas necessarios para sua implantarao

Para cada um dos itens do cenario foi criado um programa descrevendo objetivos

metas indices de avaliagao custos e cronograma de implantagao Os prazos dos

cronogramas devem ser contados a partir da data inicial do piano
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16 PROPOSTA DE PLANO MUNICIPAL DE GESTAO

INTEGRADA DE RESIDUOS

161 RESUMO DO CENARIO ADOTADO

Corn base no discutido foi sugerido o melhor conjunto de medidas O cenario proposto

e mostrado no quadro abaixo

Quadro 18 Agoes do Cenario Recomendado

GESTAO Sera mantida a gestao contrato dentro da administrag6o
direta mas o servipo sera terceirizado

Serao adotados indices de Desempenho Para
acompanhamento do servipo

Devera ser adotado um unico orgao responsavel pela gestao
dos contratos e pelos servipos

A central de triagem sera gerida pela cooperativa de

catadores a ser formada com o apoio da municipalidade

A compostagem sera implantada sob o regime de

concessao ou a operapao sera terceirizada

Pela Lei de Saneamento havers necessidade de se criar

uma agencia reguladora municipal de saneamento

Serao estabelecidos acordos setoriais Para melhorar coleta

dos residuos sueitos a Io istica reversa

REMUNERArAO Deve ser revista a fonte de recursos no sentido de cobrar
elos servi os

AQOES EDUCACIONAIS Sera implantado um programa de educaC5o ambiental Para
dar melhorar a eficacia da coleta seletiva

Deverao ser implantadas agoes educativas visando diminuir
o volume de residuos descartado nos chamados locais

viciados

Devera haver um programa de treinamento dos
trabalhadores das terceririzadas Para melhoria de

rodutividade a de saude a se uran a

EQUIPAMENTOS Deve haver um programa de trocas dos equipamentos em

use

A Usina de Triagem devera receber novos equipamentos no

sentido de aumentar sua capacidade de processamento de
residuos da coleta seletiva

SERVlg0S A empresa contratada Para servipos de limpeza devera
realizar de forma regular a caracteriza ao ravimetrica e
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quimica dos residuos solido urbanos do coletado na coleta
seletiva a do de poda e capinaoo
A PMMC devera implantar um programa de agao para
minimizar a destinaGao de RCD para os locais viciados

A PMMC devera estabelecer normas para use em suas

obras de agregados oriundos do processamento de RCD

A PMMC devera implantar o programa de informaao sobre
o desenvolvimento piano

SISTEMAS DE Usina de Recuperagao de Energia a PMMC devera se

TRATAMENTODESTINAQAO organizar com outros municfpios proximos para implantar
Usina de Recuperaoo de Energia O modelo de contratagao
concessao ppp ou administragao direta devera ser

estudado

Unidade de triagem devera ser aumentada a capacidade da
Usina

Compostagem deverao ser implantados um moinho e patio
de compostagem para o residuo de poda e capinagao
Devera ser estudada uma forma de ter disponivel ha uma

distancia menor um sistema de recebimento de residuos de
constru ao e demoli ao ode ser Usina ou Aterro

162METAS A SEREM ATINGIDAS

A partir do cenario adotado as metas a serem atingidas serao

1Aumentar a coleta seletiva para 52 do total de RSU coletado isto significa dobrar
o volume coletado atualmente

2 Aumentar a capacidade da Usina de Triagem passando para atender 100 da

coleta seletiva em 2 anos e acompanhar o seu crescimento ou seja em dois dois anos

quadruplicar a capacidade da Usina

3 Implantar Cooperativa de Catadores para gerir Usina de Triagem

4Diminuir o rejeito da Usina para 10do recebido em 4 anos

5Diminuir a tonelagem dos locais viciados em 50 em 2 anos e 90 em 4 anos

6Aumentar em 30 Udia o envio de RCD para Usina de Reprocessamento

7 Realiza acordos setoriais com produtores para aumentar a eficiencia da coleta de

residuos passfveis de logistica reversa focando principalmente nos eletroeletronicos
da chamada linha branca Passando em 2 anos a multiplicar por 10 a massa recebida
nos ECOPONTOS e em outros locais como no CATA TRANQUEIRA A meta seria

receber cerca de 2tdia de residuos da chamada logistica reversa no sistema PMMC
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ECOPONTOS Cata Tranqueira a outras formas desenvolvidas posteriormente
incluindo os oleos comestiveis

8 Implantar compostagem para residuos de poda e capinagdo em 4 anos isto

significa diminuir em 30tdiao residuo enviado para aterro

9 Em 4 anos estar destinando 100 do RSU coletado em uma Usina de RecuperaQao

de Energia do Residuo situada a menos de 25 km do centro de massa de geragao de

residuos do municipio

10 Atender a 100 da populagao em 4 anos

163 AVALIAgAO ECONOMICO FINANCEIRA DO PLANO

1631 Investimentos

O quadro abaixo mostra um resumo dos investimentos a serem feitos para os varios

sistemas de destinanao

Tabela 14 Resumo investimentos

META ITEM DE INVESTIMENTO VALOR R
Aumento capacidade InstalaQoesequipamentos 245000000
Usina de triagem
Compostar 30tdia de Instalaoes e equipamentos 99000000
residuos de poda a da usina

capinagao
Aumentar coleta de Implantar mais 10 140000000
residuos de Logistica ECOPONTOS
Reversa a diminuir RCD
nos locais viciados

Implantagao dos Campanhas de educagao 100000000Programas deste plano ambiental etc

TOTAL INVESTIMENTO R584060000

1632Despesas correntes

Com base nas premissas adotadas estimouse que as despesas correntes para o

cenario escolhido
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TOTAL DE DESPESAS CORRENTES PLANO

COM RECUPERA AO ENERGIA A R 90T
BASE 2012

R5 12000000

R 10000000

R58000000
c

o TOTAL DE DESPESAS
R6000000

CORRENTES PLANO
c

R4000000 fill R1000

R2000000

R 000
2010 2020 2030 2040 2050

Figura 161 Gastos correntes com limpeza urbana cenario escolhido base 2012 com

URE aR9000T

Da figura em 2042 o municipio estara gastando cerca deR11300000000 por ano

Isto significa uma taxa deR21200habitante ano pois havera um crescimento na

geragdo per capita de residuos s6lidos

164 PLANOS E PROGRAMAS A SEREM IMPLANTADOS

1641 Introdugao

A implantacao do Plano se consubstancia na implantacao de programas especificos

Os programas propostos sao os seguintes

1 Programa de Melhoria de Gestao

2 Programa de Implantacao de Ente Regulador

3 Programa de Implantacao De Sistematica De Acompanhamento Das

Atividades De Limpeza Urbana Pela Populacao

4 Programa de Implantacao de Acoes de Emergencia

5 Programa de Implantacao de Cooperativa na gestao da Usina de Triagem

6 Programa de Aumento da Capacidade da Usina de Triagem
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7 Programa de ImplantaCao de Central de Moagem e Compostagem de

Residuos de Poda

8 Programa de EducaCao Ambiental para Reciclagem

9 Programa Para Estabelecimento de Programas Setoriais Para Aumentar

Reciclagem de Residuos Passiveis da Logistica Reversa

10 Programa de Minimizacdo de Residuos nos Chamados Locais Viciados

11 Programa de Implantagao de Using de Recuperagao de Energia do

Residuos

L

Os programas sao detalhados a seguir

1642 Programa de Melhoria de Gestao

Introdugao

Este programa define o escopo das tarefas necessarias para a melhoria da gestao dos

servigos de limpeza urbana no municipio Para isto esta sendo proposto uma

centralizagao da gestao da limpeza urbana hoje com atividades em pelo menos pelo

menos 5 Secretarias Ha duas possibilidades uma que fique a gestao passe a nado a

uma das Secretarias que ficaria encarregada da gestao de todos os contratos de

limpeza pbblica da PMMC incluindo os da Secretaria de Sabde Outra possibilidade
seria passar estas atribuigoes para a SAMAE que ficaria responsavel por toda

atividade de saneamento do municipio Ou ainda pela criagao de uma Autarquia
especifica Esta unidadeautarquia tera alem das atuais atribuigoes a de apurar os

Indices de Desempenho relativos ao servio o suporte a implantagao da Cooperativa
na Usina de Triagem desenvolvimento de estudos tecnicos voltados ao

aperfeigoamento do sistema auxiliar na implantagao da Agencia Reguladora
estruturar a apuragao de custos dos servigos contratados bem como da administragao
direta

As agoes e estudos descritos abrangem a fase de implantagao pois este e um

programa permanente

Justificativa
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A estrutura de gestao da limpeza urbana em Mogi das Cruzes e boa mas alguns
aperfeigoamentos se fazem necessarios A centralizagao da gestao a fiscalizagao dos

contratos de limpeza e importante pois define uma estrutura unica de comando

possibilitando que diretrizes unicas sejam seguidas alem disso facilita a apropriaqao
de custos e gestao dos contratos Atualmente ha 5 Secretarias corn atividades na

area Transportes Servigos Urbanos Meio Ambiente Seguranqa e Saude alem da

Ouvidoria

Uma possibilidade de mudanga organizacional que facilitaria a gestao por estabelecer

um organismo corn receitas a despesas exclusivas da limpeza urbana sem sair das

maos do municipio seria a formagao de uma autarquia municipal para a gestao dos

serviros Eventualmente esta autarquia poderia ser a SAMAE que atualmente

controla os servigos de agua a esgoto A vantagem da autarquia e uma maior

agilidade na gestao embora esta tambem deva seguir o estabelecido na Lei 8666

que e bem pouco flexfvel

Objetivos

Implantar a centralizagao de gestao a fiscalizagao de contratos de forma a

melhorar o sistema de limpeza urbana da cidade

Metas

As metas do programa sao

Propor um projeto de lei estabelecendo a organizagao ds Limpeza Urbana
eventualmente na forma de uma autarquia especifica Este deve incluir as

atribuigoes um organograma bem como os procedimentos

Levantar o valor dos indices de produtividade propostos neste trabalho

Indicadores

Serao considerados os seguintes indicadores na implantagao do Programa de

Melhoria de Gestao dos Servigos de Limpeza Urbana

Custo por habitante do serviqo de limpeza urbana

Taxa de atendimento dias sem coletadiasprevistos de coleta no circuito

Indices de qualidade definidos pelo ente regulador
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Reclamagoes do municipeano

Pesocaminhao coletordiakgcoldia

Velocidade de coleta kmh

Cobertura da coleta seletiva km de ruas com coleta seletivakm total de ruas do

projeto

Porcentagem de material recuperado no mes relagao de recicladolixo total

coletado

Eficiencia de varrigao m de calgada varridagaridia

Capinagao m2 de capinagaotrabalhador

Taxa de gravidade e taxa de fregOkcia de acidentes de trabalho com garis e

coletores

Custo mensaltonelada de operagao do aterro eou URE

Fragao de rejeitototal material recebido na central de triagem

Toneladas de composto aplicadastonelada de residuos recebidos para
compostagem

Prego de venda do composto

Custo mensal por tonelada do servigo de limpeza urbana coleta servigos e

destinagao final

Piiblico Alvo

O pbblico alvo sao os atuais trabalhadores dos servigos empresa contratada para
limpeza urbana Secretarias Municipais e os moradores do municipio
Wtodos

A implantagao do Programa de Melhoria de Gestao deve passar pelas seguintes
etapas

Decisao sobre a constituigao da autarquia ou sobre qual secretaria deve ficar a

Limpeza Urbana e com que atribuigoes
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Definigao da estrutura organizacional do servigo de limpeza urbana incluindo

organograma atribuigoes e procedimentos

Elaboragao e aprovagao na Camara Municipal do projeto de lei estabelecendo a

organizagao dos servigos

Estabelecimento e implantapao de procedimentos de avaliagao a controle para

apurar os indices previstos

interrelagao com outros Programas

Todos os relativos aos servigos pois este sera o responsavel pela gestao do
sistema

Atendimento arequisitos legais

Conforme previsto na Lei 1144507sobre Planos de Saneamento e estruturagao dos

servigos

Estimativa dos Custos de implantapao a manutengao

Os recursos a serem utilizados no PMIGR em seu planejamento e implantapao
envolvem custos com o planejamento da estrutura elaboragao de projeto de lei

contratagao de pessoal e implantapao de infraestrutura

Estimaseque estes custos serao da ordem de R 10000000 para implantapao
Estes valores correspondem a 10 do previsto no investimento nos programas

Para sua operagao estimase 50 do crescimento das despesas da administragao
direta ou sejaR75000000ano

Cronograma Fisico de Implantagao

Atividades Mes 1 Mes 2 j Mess3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Definigao da
estrutura ao
Discussao e aprovagao
da lei que estabelece
esta estrutura ao

Im lanta ao

Responsavel pela Execugao Implantagao

O Gabinete do Prefeito pois o trabalho envolve varias secretarias ficando dificil para
uma delas sera coordenadora desta programa
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Referencias

LEI 123052010 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

LEI 11445207LEI DE SANEAMENTO

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

1643Programa de Implantagao de Ente Regulador

Introdugio

A Lei 1144507em seu Capitulo II artigo 90 determina que o titular dos serviqos deve

definir o ente responsavel pela sua regulagao e fiscafizaao bem Como os

procedimentos de sua atuagao Assim este programa visa atender ao requerido por

este diploma legal Este programa definira se o ente regulador sera municipal ou se

sera delegado a uma agencia estadual bem Como suas atribuigbes e organizagao

As agoes e estudos descritos abrangem as fases de implantagao

Justificativa

Pela Lei 1144507e necessario haver uma agencia reguladora dos serviqos de

saneamento Esta entidade tem os seguintes objetivos definidos pela lei citada

Art 22 Sao objetivos da regulagao

1 estabelecer padroes e normas Para a adequada prestagao dos servigos a para a satisfagaodos usuarios

II garantir o cumprimento das condigoes e metas estabelecidas

111 prevenir e repnmir o abuso do poder economico ressalvada a competencia dos orgaos
integrantes do sistema nacional de defesa da concorrencia

IV definir tanfas que assegurem tanto o equilibrio economico e financeiro dos contratos como
a modicidade tarifaria mediante mecanismos que induzam a eficOncia e eficicia dos servigos
e que permitam a apropriagao social dos ganhos de produtividade

Ou seja sera a entidade que controlara a qualidade e os pregos pagos pela sociedade

pelo prestador de servigos mesmo que seja o proprio estado Teoricamente cria a

necessidade dos prestadores de servigos ptiblicos prestarem contas a sociedade
alem de ser criado um orgao externo para reclamagoes do usuario
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A lei faculta ao titular dos servigos que e o municipio a formar uma agencia propria ou

delegar suas atribuigoes a uma agencia estadual Alem disso esta agencia devera ter

estrutura suficiente para

Art 23 A entidade reguladora editara normas relativas as dimensoes tecnica economica e

social de prestagao dos servigos que abrangeMo pelo menos os seguintes aspectos

i padroes e indicadores de qualidade da prestagao dos servigos

11 requisitos operacionais e de manutengao dos sistemas

111 as metas progressivas de expansao e de qualidade dos servigos e os respectivos prazos

IV regime estrutura e niveis tarifarios bem como os procedimentos e prazos de sua fixagao
reajuste e revisao

V medigao faturamento e cobranga de servigos

Vi monitoramento dos custos

VII avaliagao da eficiencia e eficacia dos servigos prestados

V111 plano de contas a mecanismos de informagao auditoria e certificagao

IX subsidios tarifarios e nao tarifarios

X padroes de atendimento ao pbblico a mecanismos de participagao e informagao

Xi medidas de contingencias a de emergencias inclusive racionamento

Esta agencia podera ser responsavel pelos quatro servigos de saneamento agua

esgoto residuos solidos e drenagem urbana

Objetivos

Definir ambito de formagao da agencia reguladora
Definir abrangencia estrutura formas de sustentagao economica do ente

regulador

Propor projeto de lei instituindo e definindo o ente regulador
Metas

As metas do programa sao

Lei aprovada na Camara Municipal estabelecendo o ente regulador a se sera

municipal ou convenio com o estadual
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Emissao por parte do ente regulador das normas e indicadores previstos em ate

tres meses apos sua criagao

Estabelecimento e publicidade da estrutura de acesso a informagao e de

recebimento de reclamagoes de usuarios em ate tres meses de sua implantapao

Implantapao em ate dez meses da agencia reguladora de saneamento residuos

solidos no municipio ou firmar contrato com Agencia Estadual a ARSESP

Indicadores

Serao considerados os seguintes indicadores na implantagao do Programa de

Implantapao do Ente Regulador dos Servigos de Limpeza Urbana

indice de reclamapoes dos servigos de limpeza urbana

Relatorio anual publicado

Autuagoes quanto ao servigo de limpeza urbana do municipio

Pdblico Alvo

O publico alvo sao os membros do executivo municipal e vereadores do municipio

Wtodos

A implantagao do Programa de Implantapao do Ente Regulador passara pelas
seguintes etapas

Definigao das atribuipoes abrangencia estrutura organizacional fontes de

financiamento delegagao ou nao do ente regulador

Elaboragao de projeto de lei municipal

Discussao e aprovagao da lei pela Camara Municipal

Implantapao da agencia

interrelagao com outros programas

Programa de Melhoria de Gestao

Atendimento arequisitos legais

Conforme previsto na Lei 1144507sobre Planos de Saneamento e estruturagao dos
servios

Estimativa dos custos de implantagao a manutenrao
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Os recursos a serem utilizados neste programa em seu planejamento e implantagao

envolvem custos com o planejamento da estrutura contratagao de pessoal e

elaboragao do projeto de lei Estimase um valor da ordem de R 10000000 para

contratar consultoria e demais custos Para o funcionamento estimaseque custe por

volta deR30000000ano

Cronograma Fisico deImpantagao

Atividades Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Definigao da

Agencia e

elaboragao do

projeto de lei

Discussao e

aprovagao na

Camara

Estruturagao e

implantagao
da a encia

Responsavel pela Execugao Implantagao

O Gabinete da Prefeitura de Mogi das Cruzes sera a responsavel pela proposigao do

Projeto de Lei e pela implantagao da agencia

Referencias

LEI 123052010 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

LEI 1 1 445207 LEI DE SANEAMENTO

1644Programa de Implantagao de Sistematica de Acompanhamento das

Atividades de Limpeza Urbana Pela Populagao

Introduao

Este programa define o escopo das tarefas necessanas para que seja implantada uma

sistematica de acompanhamento das atividades de limpeza urbana A melhor forma e

incluir um item na pagina da internet da PMMC A manutengao deste site ficara a

cargo da SecretariaAutarquia que sera a responsavel pela centralizagao dos servigos
de limpeza urbana no municipio Este site deve ter informagoes tanto de interesse do

municipe como horario de coleta de lixo Como sobre a gestao volume coletado

indices de desempenho gastos etc
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As agoes e estudos descritos abrangem a fase de implantagao pois este a um

programa permanente

Justificativa

A Lei de Saneamento 1144507estabelece a necessidade de manter a populagao

informada sobre as atividades de saneamento tanto que deve ser estabelecido um

Sistema Municipal de Informagoes de Saneamento portanto o objetivo deste

programa e estruturar a operar este Sistema como a Lei exige

Objetivos

Implantar e operar o Sistema Municipal de Informagoes de Saneamento

Residuos Solidos

Metas

As metas do programa sao

Estruturar implantar e operar o Sistema Municipal de Informagoes de

Saneamento

lndicadores

Serao considerados os seguintes indicadores na implantagao do Programa

Acessos mensais ao sistema

Facilidade de use e de qualidade avaliados anualmente por pesquisa junto aos

usuarios

Ptiblico Alm

O publico alvo sao os moradores do municipio

Metodos

A implantagao do Programa de Implantagao do Sistema de Informagoes deve passar

pelas seguintes etapas

Definigao de informagoes a serem incluidas no minimo os indices de desempenho
definidos neste Plano sobre as facilidades de acesso reclamagoes consultas

etc sobre quern serao os usuarios principalmente
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Contratagao de empresa para elaboragao do site

Definigao do fluxograma de fornecimento de informagoes frequencia e

responsabilidades

Elaboragao da base de dados execugao da programagao do sistema colocagao
no ar testes de operagao

Operagao do sistema

interrelagao com outros Programas

Todos os relativos aos servigos pois este sera o local onde as informagoes da
limpeza urbana serao estruturadas e disponibilizadas

Atendimento a requisitos legais

Conforme previsto na Lei 1144507sobre Planos de Saneamento e estruturagao dos

servigos

Estimativa dos Custos de implantagao a manutengao

Estimaseque estes custos serao da ordem de R5000000para implantagao Estes
valores correspondem a 5do previsto no investimento nos programas

Para sua operagao estimaseque seus custos serao cobertos pelo orgao gestor da

limpeza

Cronograma Fisico de Implantagao

Atividades M6s Mes 2 M6s3 Mes 4 Mk 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Contratagao C

empresa par

elaboraqao do sistema
Desenvolvimento do
sistema

Im lanta ao

Responsivel pela Execugao Implantagdo

Sera responsavel pela implantagao o orgao gestor da Limpeza Urbana

Referencias

LEI 123052010 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS
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LEI 11445207 LEI DE SANEAMENTO

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES
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1645Programa de Implantagao de A96es de Emergencia

lntrodugao

Este programa define o escopo das tarefas necessarias para que seja implantado um

Plano de Agao de Emergencia para situagoes criticas na Lmpeza urbana como

desastres naturais greves etc O PAE foi delineado neste piano no item 6 do produto

2 mas para sua viabilizagao ha necessidade de um detalhamento que e o objeto
deste programa

As agees e estudos descritos abrangem a fase de implantagao pois este a um

programa permanente

Justificativa

A Lei de Saneamento 1144507estabelece a necessidade de o municipio possuir um

Plano de Agao de Emergencia voltado para manter o sistema operacional em

situagoes criticas como desastres naturais a greves dos trabalhadores portanto o

objetivo deste programa e estruturar e operar este PAE como a Lei exige

Objetivos

Implantar e operar o Plano de Agao de Emergencia na area de Limpeza Urbana

Metas

As metas do programa sao

Estruturar implantar a operar o Plano de Agao de Emergencia da area de Limpeza
Publica

lndicadores

Serao considerados os seguintes indicadores na implantagao do Programa

Existencia de relatorio contendo o Plano

Execugao com sucesso de simulados de situagoes de emergencia

Avaliagao da eficacia do Plano quando houver necessidade de seu acionamento
real

Publico Alvo
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O publico alvo sao os moradores do municipio trabalhadores das contratadas das

empresas de limpeza urbana e funcionarios de prefeitura

Metodos

A implantagao do Programa de Agoes de Emergencia deve passar pelas seguintes

etapas

Contratagao de empresa para elaboragao do PAE

Detalhamento do Plano esquematizado no item Plano de Emergencia deste Plano

Implantagao do PAE

interrelagao corn outros Programas

A principal interrelagao e corn o Programa de Melhoria de Gestao pois este sera

o que estruturara orgao que gerenciara a implantagao do Plano

Atendimento a requisitos legais

Conforme previsto na Lei 1144507sobre Planos de Saneamento e estruturagao dos

servigos

Estimativa dos Custos de implantagao amanutengao

Estimaseque estes custos serao da ordem de R5000000para implantagao Estes

valores correspondem a5do previsto no investimento nos programas

Para sua operagao estimase que seus custos serao cobertos pelo orgao gestor da

limpeza

Cronograma Fisico de mplantagao

Atividades Ws 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Contratagao

ar
e I

empresa Pa
elabora ao do sistea

Desenvolvimento o

sis tema

Im lanta ao
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Responsavel pela Execupaolmplantagao

Sera responsavel pela implantagdo o orgao gestor da Limpeza Urbana

Referencias

LEI 123052010 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

LEI 1 1445207 LEI DE SANEAMENTO

1646Programa de Implantagao de Cooperativa na gestao da Usina de

Triagem

Introdugao

Este programa define o escopo dos servigos para aumentar a capacidade da Usina de

Triagem e implantar a gestao sob a forma de cooperativa atraves da inclusao dos

atuais catadores eou trabalhadores Estas medidas irao melhorar consideravelmente

a vida das pessoas envolvidas alem de dar maior sustentabilidade a gestao dos

residuos urbanos da cidade

As a9bes e estudos descritos abrangem tambem as fases de implantaao do projeto

pois o objetivo a dar suporte e incentivo para a implantagao de uma cooperativa de

catadores mas com foco de se ter o negocio empreendimento economicamente

solidario autossuficiente a integrado ao sistema de gestao de residuos do municipio

O papel do municipio seria de iniciador do processo possibilitando o seu sucesso

alem de gerenciar as obras necessarias para o aumento da capacidade da Usina de

triagem O papel deste programa a caracterizar a populapao de catadores organiza

los dar suporte tecnico investimento inicial suporte juridico capacitarao tecnica e

administrativa para a montagem de uma cooperativa e continuar esta assistencia por

um perfodo de dois anos ate que a cooperativa consiga andar por si

Esta se propondo que a operaao da Usina de Triagem coleta seletiva nao seja de

responsabilidade da PMMC e sim da cooperativa Eventualmente se poderia passar

para a Cooperativa a operarao da Usina de Compostagem e da propria coleta

seletiva
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O objetivo a tornar a cidade um exemplo em termos reciclagem eficaz com inclusao

social a geragao de renda Nao faz parte deste programa a adequagao e ampliagao da

central de triagem que fara parte de outro programa

Justificativa

As justificativas para este programa sao

Ha uma populagao excluida realizando a catagao que no final das contas presta

um servigo ambiental diminui o volume de material nos aterros a incluila na vida

social e economica e um claro item de sustentabilidade ambiental

A Usina de Triagem tem trabalhadores que poderiam se tornar empresarios e

ainda melhorar a eficiencia da Usina

Estudos tem mostrado que o poder publico municipal tem sido muito ineficiente em

apoiar este processo de inclusao Puech 2008

Em resumo ha uma desconformidade ambiental sujeira a social catadores e

embora estas possam ser entendidas como responsabilidade do poder publico

municipal a melhor forma de resolvelas sera atuando para a inclusao desta

populagao o que ainda atende a um compromisso que toda organizagao moderna

deve ter com a sustentabilidade social Por outro lado o programa nao tem por

objetivo assumir o papel de dar emprego a estas pessoas mas sim ser um elemento

facilitador da organizagao social visando a geragao de renda Para isto devera iniciar a

organizagao dos catadores em cooperativas capacitar sua operagao e dar suporte

durante algum tempo atuando como uma incubadora mas focado na sustentabilidade

da cooperativa gerenciada pelos cooperados Dado a atual falta de organizagao dos

catadores uma alternativa seria inciar o processo com os atuais trabalhadores da

Usina de Triagem

Objetivos

Organizar uma cooperativa que seja legalmente estabelecida e economicamente

sustentavel para gerir a Usina esta podera ser formado por catadores de lixo ou

pelos trabalhadores atuais da Usina

Dar suporte tecnico juridico operational de negocios para a cooperativa durante

dois anos para que esta se torne uma organizagao economicamente

autossustentavel
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Assegurar que a cooperativa propicie aos seus membros regularidade trabalhista e

condigoes salubres a seguras de trabalho bem como rendimentos adequados ao

cooperado

Mesas

Organizar no prazo de 180 dias uma cooperativa com os catadores que atualmente

atuam no municipio ou com os atuais trabalhadores da Usina

Inscrirao e pagamento do INSS para os cooperados 100

Proporcionar acada cooperado uma renda de pelo menosR120000Imes

Taxa de gravidade de acidentes tipicos dos cooperados 2 7 dias perdidos F

dias debitados x 106 horas de exposirao ao risco

OBS O valor deste indicador foi obtido de uma empresa de coleta de lixo O

objetivo e avaliar as condigoes de saude a seguranga de trabalho

A cooperativa continuar ativa apos 5 anos de sua fundaqao

A cooperativa gerir a Usina de Compostagem

Indicadores

Serao considerados os seguintes indicadores na implantagao do Programa de

Implantagao de Coleta Seletiva com Inclusao Social dos Catadores PICS

Massa coletada secosmassa total da coleta de organicos a massa total de secos

Taxa de turnover dos cooperadosImes

Taxa de rejeitos da Usina de triagem

Pciblico Alvo

O publico alvo sao os moradores da area urbana a prefeitura os catadores que

atualmente recolhem lixo no municipio e trabalhadores atuais da Usina

Mefodos

A implantagao do Programa de Implantagao da Cooperativa de Gestao da Usina de

Triagem com Inclusao Social dos Catadores sera feita de acordo com as etapas

abaixo
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1 Levantamento da situagao avaliagao de expectativas e cadastramento dos

catadores atuando na area do projeto

2 Reunioes com os catadores para definigao das caracteristicas da cooperativa

3 Reunioes com os trabalhadores atuais da Usina

L 4 Projeto tecnico e plano de negocios da cooperativa

5 Montagem da cooperativa com aquisigao dos equipamentos necessarios

6 Capacitagao dos catadores

7 Acompanhamento da operagao da cooperativa

8 Treinamento operacional da equipe da cooperativa

9 Avaliagao regular dos resultados

10 Entrega definitiva do projeto aos cooperados

No levantamento inicial se determinara quern sao os catadores que t6m interesse em

se organizar been como suas expectativas e dados para o dimensionamento da

cooperativa Avaliagao semelhante deve serfeita com os atuais trabalhadores Em um

segundo momento deverao ser feitas reunifies para definir o projeto a forma de

participagao e principalmente motivalos Sobre isto e importante ressaltar que

pesquisas realizadas mostram que ha um grande interesse por parte dos catadores na

formalizagao de seu trabalho Eles sabem que isto melhoraria suas condigoes de

venda de material ainda abrindo a possibilidade de se aumentar o leque de negocios
A etapa seguinte e a concepgao do negocio desde o estatuto ao plano de negocios e

projeto do sistema coleta a triagem Nesta etapa a prefeitura tera um papel

importante em dar ou viabilizar suporte a legalizagao do projeto para a elaboragao do

projeto em conjunto e para capacitar os catadores nos processor tecnicos gerenciais

e administrativos que serao necessarios

Uma vez que a cooperativa inicie suas operagoes ainda sera feito um

acompanhamento por um tempo tanto gerencial como administrativo suprindo corn

treinamento e consultoria as necessidades detectadas Ao cabo de dois anos este
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suporte regular e terminado quando se espera que os cooperados caminhem com

seus proprios pes

Interreagao com outros programas

Programa de Educagao Ambiental

Programa de Apoio a Gestao

Programa de Implantagao do Ente Regulador

Programa de adequagao da Usina de Triagem

Programa de implantagao de Central de Moagem e Compostagem de Residuos de

Poda

Atendimento a requisitos legais

Conforme o requerido na Lei 1230510 este programa e de geragao de renda e

inclusao social de catadores

Estimativa dos Custos

Os recursos a serem utilizados neste programa em seu planejamento implantagao e

manutengao envolvem custos com mao de obra planejamento gestao a avaliagao

material de divulgaao e realizagao de reunioes Nao esta neste programa a

adequado da unidade de triagem

Estimase que estes custos de investimento serao da ordem de R 22000000

divididos da seguinte forma

Suporte a implantaqao da cooperativaR10000000

Suportemensal a gestao durante 60 meses aR200000mesR12000000
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Cronograma Fisico para o ano 1

Atividades
Mas Mes Mes Was Mes was was Mes Mes Mes was Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cadastramento

reunioes iniciais

Projeto de
Coo erativa

Formagao da

Coop rativa

Capacitagao
erencial

Transferencia
da operagao
para a

Coo erativa

Suporte
erencial

Responsavel pela Execugao ImpantaVao

0 orgao que centralizara a gestao da Limpeza Urbana Secretaria ou Autarquia sera a

principal organizadora e responsavel pela implantagao Nao sera a responsavel pela

gestao da cooperativa mas atuara como incubadora dando suporte a gestao por cinco

anos Ao final deste periodo a cooperativa passa a operar totalmente sob

responsabilidade unica dos cooperados

Referencias

LEI 1 23052010 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

PUECH M P R S 2008 Grupo de Catadores Autonomos na Coleta Seletiva do

Municipio de Sao Paulo dissertagao para a obtengao do grau de Mestre

apresentada na Faculdade de Saude Publica USP

CEMPRE GUTA DA COOPERATIVA DE CATADORES
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1647Programa de Aumento da Capacidade da Usina de Triagem

Introdugao

Este programa se refere ao processo de ampliagao da capacidade atual da Usina de

Triagem

Justificativa

Atualmente a Usina de Triagem tem metade da capacidade de processamento dos

residuos coletados pela coleta seletiva Isto a um contrassenso uma vez que a

populagao separa seu lixo que depois e enviado para o aterro alem disso e objetivo

estrategico da PMMC consubstanciado no Programa Recicla Mogi a de aumentar a

fragao de reciclagem no municipio O sucesso desta estrategia depende do aumento

da capacidade de triagem da Usina bem como no aumento de sua eficiencia pela

diminuigao do teor de rejeitos hoje em 38 do recebido A decisao sobre a

necessidade de se utilizar ou nao outro local para esta ampliardo ira depender do

projeto da nova Usina a ser executado Este programa engloba a fase de projeto

implantagAo e operapao

Objetivos

Aumentar a capacidade e melhorar a eficiencia da atual Usina de Triagem
Metas

A Usina devera ser capaz de processar em 2 anos 27 Udia de residuos s6lido

urbano coletado pela coleta seletiva

Elaborar projeto da central em 120 dias

Obter a licenpa ambiental de instalapao da central em 90 dias ap6s o termino do

projeto

Implantar a central em 90 dias ap6s licenga de instalagao

A central deve produzir no maximo 10 de rejeitos

A produtividade deve ser maior que 260 kg processadoscooperadodia

Os pregos de venda dos reciclaveis devera ser os levantados pelo CEMPRE

Indicadores
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L Serao considerados os seguintes indicadores na implantagao do programa de

implantagao da central de residuos

Massa de material reciclavel recebidodia

Taxa de rejeitos massa de residuos enviado ao aterromassa de reciclados

recebidos na central mes

Custo mensal de operagao

Taxa de frequencia de acidentes de trabalho

Taxa de gravidade de acidentes de trabalho

Dias de afastamento

Remuneragao mensal dos cooperadosRmescooperado

Produtividade mediacooperado kg processadoscooperadomes

Renda obtida com a venda de reciclaveisRImes

Taxa de rotatividade cooperados que deixaram a cooperativatotal de cooperados
no mes

PLiblico Alvo

O publico alvo sao os atuais catadores trabalhadores atuais a Secretaria de Verde e

Meio Ambiente Secretaria de Servigos Urbanos e a empresa contratada para operar a

Usina atualmente

Metodos

A implantagao deste programa deve passar pelas seguintes etapas

Projeto da Ampliagao da Usina de Triagem

Estabelecimento da cooperativa

Solicitagao de licenga ambiental de instalagao

Obtengao da licenga

Implantagao das modificagoes

Operagao

Acompanhamento da operagao

Interrelagao com outros programas
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Programa de Melhoria da Gestao

Programa de Implantagao do Ente Regulador

Programa de Implantarao de Cooperativa na gestao da Usina de Triagem

Programa Recicla Mogi nao descritos neste Plano

Atendimento a requisitos legais

Conforme previsto na Lei 1230510 os municipios devem implantar politicas de

incentivo a reciclagem com inclusao social Os municipios que fizerem isto tern

prioridade para receberem recurso do PAC II para investimentos na area de residuos

Estimativa dos custos de implantagao a operagao

Os recursos a serem utilizados neste programa foram estimados emR245000000 e

os custos operacionais foram os descritos no item 524do Produto 2 no valor de

RS3076 34600ano

Cronograma fisico de implantarao
Atividades Mas Mes Mes Was Mes Mes Mes Mes Mes Mes Was

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Projeto

Licenciamento
Implantagao
inicial
O era ao

Responsive pela execupao implantagao

O responsavel pela implantapao deve ser a Secretaria ou Autarquia que sera a

responsavel pela gestao da limpeza urbana na cidade

Referencias

LEI 123052010 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLI DOS

CEMPRE GUTA DA COLETA SELETIVA DE LIXO
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1648Programa de Implantagao de Central de Moagem a Compostagem
de Residuos de Poda

Introdupao

Este programa define o processo de implantaao da central de moagem e

compostagem dos residuos de poda a ser operada pela cooperativa de catadores

como previsto no conjunto de mediadas recomendadas para melhoria da gestao de

residuos Nesta instalagao poderiam ser destinados os residuos provenientes da

limpeza de feiras

Justificativa

Com base no requerido pela Politica Nacional de Residuos Solidos o municipio deve

incrementar a reciclagem dos residuos gerados A compostagem dos residuos de

poda capinaQ5o a limpeza de feiras e um processo simples que gera um produto
uniforme e portanto de melhor colocaao no mercado que o composto de lixo

domestico Por ser de mais facil operaqao gerar um composto de melhor aceitagao
ou seja com mais chance de sucesso esta Usina esta sendor vista como a introdurao
da compostagem como forma de processamento do residuo solido urbano O sucesso

da compostagem e fungao de sua capacidade em ser vista Como um negocio onde

existe um produto que deve ser colocado no mercado A falta desta visao tem sido

uma das principais razoes do fracasso da implantagao da compostagem como

processo de tratamento de residuos solidos urbanos Este programa engloba a fase de

projeto implantapao e operagao

Objetivos

Projetar implantar e operar adequadamente uma central de moagem e

compostagem de residuos de poda capinaq o e residuo de feira em Mogi das

Cruzes

Metas

Elaborar projeto da central em 120 dias

Obter a licenga ambiental de instalagao da central em 90 dias apos o termino do

projeto

Implantar a central em 60 dias apos licenra de instalagao

O composto produzido e vendido deve ser55 da poda que entra
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O preode venda deve ser no minimoR11000t

A central deve ter a capacidade nominal de processar no inicio da operagao ate

35tdia de restos de poda capinagao a residuo de feira

A central deve vender 95 do composto produzido
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Indicadores

Serao considerados os seguintes indicadores na implantapao do Programa de

Implantarao da Central de Moagem e Compostagem de Residuos de Poda

Massa de residuos de poda capinapao de feira recebidodia

Taxa de rejeitos massa de residuos enviado ao aterromassa de residuos de poda
recebidos na centralmbs

Custo mensal de operagao

Produtividade mbdiatrabalhador kg processadostrabalhadormbs

Renda obtida com a venda de composto RSmbs

Produpao de compostombs

RelagaoCN do composto gerado

Porcentagem de vendacolocagao de compostoresiduo recebido

Ptiblico Alvo

O pbblico alvo sao os agricultores da cidade a Secretaria Municipal de Servigos
Urbanos a Secretaria de Verde a Meio Ambiente a empresa coletora de residuos e

da podacapinagao

Metodos

A implantagao deste programa deve passar pelas seguintes etapas

Projeto da central

Estabelecimento da cooperativa

Solicitagao de licenga ambiental de instalapao

Obtengao da licenqa

Implantarao da central

Operaqio

Acompanhamento da operaoo

Interrelagao com outros Programas

Programa de Melhoria da Gestao
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Programa de implantagao do Ente Regulador

Programa de Implantagao de Cooperativa na gestao da Usina de Triagem

Programa Recicla Mogi nao descrito neste Plano

Atendimento a requisitos legais

Conforme previsto na Lei 1230510 os municipios devem implantar politicas de

incentivo a reciclagem com inclusao social Os municipios que fizerem isto tem

prioridade para receberem recurso do PAC II para investimentos na area de residuos

Estimativa dos custos de implantagao a operagao

Os investimentos e custos operacionais forma descritos no item 525do Produto 2

sao os seguintes

L Investimentos R79000000

Custos operacionais R49729900

Cronograma fisico de implantagao
Atividades Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

1 2 3 41 5 6 7 8 9 10 11
Projeto
Licenciamento

Implantagao
inicial

O era ao
T

Responsive pela execugaoimplantagao

O responsavel pela implantagao deve ser a Secretaria ou Autarquia que sera a

responsavel pela gestao da limpeza urbana na cidade

Referencias

LEI 123052010 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Ministerio do Meio Ambiente Sec Recursos Hidricos e Meio Urbano 2010

MANUAL PARA IMPLANTAQAO DE COMPOSTAGEM E DE COLETA SELETIVA

NO AMBITO DE CONSORCIOS POBLICOS
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1649Programa de Educagao Ambiental para Reciclagem

Introdupao

Este programa define o escopo dos servigos que visam educar ambientalmente os

moradores empresarios a trabalhadores locais atuais a futuros no sentido de

separarem seus residuos para viabilizar sua reciclagem na area do municipio bem

como ter atitudes adequadas em sua destinagao

O PEAR devera cobrir todos os processos envolvendo minimizagao de residuos

incluindo separagao para coleta seletiva minimizagao de residuos use dos

ECOPONTOS para residuos passiveis de logistica reversa com enfase nos

eletroeletronicos e entulho

As agoes e estudos descritos abrangem as fases de implantagao e operagao do

projeto pois sao agoes permanentes ja que a separagao dos residuos devera ser feita

sempre

Justificativa

A reciclagem so e possivel se as pessoas separarem e acondicionarem seus residuos

e para isto devera ser motivadas A motivagao a feita pela disseminagao da

informagao a pela certeza de que o seu esforgo sera eficaz Este programa foca no

primeiro item A reciclagem se baseia no fato de que nao sera possivel manter a vida

no planeta se nao tornarmos o desenvolvimento sustentavel ou seja fizermos mais

com menos A reciclagem e uma forma de diminuir a demanda por novas materias

primas Este principio foi incorporado a Politica Nacional de Residuos Solidos atraves

da Lei 1230510ou seja realizar a reciclagem a uma questao legal

Ao implantar esse tipo de programa alem do atendimento aos requisitos legais a dos

programas de certificagao redugao do consumo de recursos naturais e a consequente

redugao volume necessario para destinagao final de residuos se estabelecera um

novo paradigma para a populagao da cidade de Mogi das Cruzes no que se refere a

agoes sustentaveis

Obetivos

Motivar a populagao residente atual e futura a separar seus residuos de forma
a preparalos para serem reciclados
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Motivar a populagao a utilizar os ECOPONTOS para residuos nao separados
na coleta seletiva pneus residuos eletroeletronicos a madeira principalmente

e entulho para evitar sua destinagao nos locais viciados

Motivar os trabalhadores e empresarios atuais a futuros a separar residuos de

forma a preparalos para serem reciclados

Metas

Coletar de forma seletiva 27tdia de RSU em 2 anos correspondendo a no minimo

a 5odo total de RSU coletado

OBS Estes indicadores se aplicam ao residuo da coleta regular e nao ao reciclado

diretamente pelo gerador

Na Usina de Triagem o rejeito deve ser de menos de 10 ou seja o residuo deve

ser muito bem separado

Aumentar em 10 vezes a destinagao de residuos de material eletroeletr6nico pneus

e madeira nos ECOPONTOS

Diminuir 90 dos residuos de entulho nos locais viciados

Indicadores Ambientais

Serao considerados os seguintes indicadores ambientais na implantagao do Programa
de EducaQao Ambiental para Reciclagem

Taxa de reciclado massa bruta anual de residuos obtidos na coleta seletiva

massa bruta anual de residuos coletados pelo serviro de coleta regular

Incremento em ate 10 vezes o volume de residuos eletroeletronicos pilhas e

Iampadas enviados ao ECOPONTO

Diminuigao nos volume de entulho nos locais viciados

Eficiencia da coleta seletivarejeito massa bruta de rejeitomassa bruta de lixo

vindo na coleta seletiva

OBS Este indicador e avaliado na usina de triagem para onde o lixo da coleta

seletiva e enviado

PUblico Alvo
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O publico alvo sao os moradores trabalhadores a empresarios atuais e futuros do

municipio

Mefodos

O Programa de Educagao Ambiental para Reciclagem PEAR programa deve ser

segmentado em tres conjuntos de populagao alvo

a Moradores

b Empresarios

c Trabalhadores

A razao disto a que as atitudes e praticas que se deseja de cada um sao diferentes O

morador deve separar o seu residuo em classes estabelecidas pelo projeto
disponibilizar o reciclado no local e datas adequados enviar os residuos

eletroeletronicos pilhas lampadas madeira e entulho aos ECOPONTOS been como

ter atitudes para minimizar a geragao de residuos consumo consciente tudo em sua

residencia Ja para o empresario o que se busca e que este instale infraestrutura em

sua empresa para armazenar o material separado seja incentivado a adotar em sua

empresa uma politica de estimulo a reciclagem e minimizagao de residuos e faga os

funcionarios separarem o residuo gerado O terceiro publico serao os funcionarios
neste caso o material e as agoes devem focar o incentivo a separagao dos residuos

produzidos e a minimizagao da geragao

O PEAR tera duas fases claras uma de implantagao e outra de manutengao Na fase

de implantagao o trabalho deve se iniciar pelos frmadores de opiniao associagoes
de bairro de empresarios empresarios e sindicos de predio Com estas pessoas

serao feitas reunioes para mostrar o programa o que se espera de cada um a as

vantagens de participar Hoje ha uma boa vontade das pessoas em participar de

programas como este desde que sintam que de fato estarao contribuindo com a

melhoria do planeta Estes serao os propagadores do programa para os moradores e

trabalhadores Desta forma devera haver material para distribuigao Neste material

Cleve estar descrito como o programa vai funcionar quais as classes de material que
devera ser separadas os recipientes de coleta que devem ser instalados a frequencia
de coleta data de inicio bem como as metas do programa

Nesta etapa e importante que seja disponibilizada uma linha telefonica para suporte
geral Esta etapa deve durar por volta de 6 meses
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Na fase de manutengao deve ser previsto informar a populagao os resultados do

programa e reforgar a informagao basica classes de residuos frequencia e dias de

coleta etc Esta informagao se di atraves de folhetos informativos que devem ter

alguma regularidade

Nesta fase a importante que os indicadores sejam acompanhados e se for o caso

que sejam propostas mudangas

Interrelagao com outros programas

Programa de Melhoria de Gestao

Programa de Implantagao do Ente Regulador

Programa de Aumento da Capacidade da Usina de Triagem

Programa de Implantagao de Cooperativa na gestao da Usina de Triagem

Programa de implantagao de Sistematica de Acompanhamento das atividades de

limpeza urbana pela populagao

Programa de estabelecimento de programas setoriais para aumentar reciclagem

de residuos passiveis da logistica reversa

Progama de minimizagao de residuos nos chamados locais viciados

Atendimento a requisitos legais

Conforme previsto na Lei 1230510 este programa e de educagao ambiental e

incentiva a minimizagao de geragao de residuos e a reciclagem

Estimativa dos custos

Os recursos a serem utilizados no PEAR em seu planejamento implantagao e

manutengao envolvem custos com mao de obra planejamento gestao e avaliagao

material de divulgagao a realizagao de reunioes

Estimaseque estes custos serao da ordem de R 10000000para implantagao e

R1500000mes para manutengao
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Cronograma Fisico

Atividades Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Was Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12

Planejamento da

comunica Ao

Reunioes com a

comunidade

Divulgagao do
programa para a

o ula Ao

Avaliagao do

Processo

Responsive pela execugaoimplanfagao

0 responsavel pela implantagao deve ser a Secretaria ou Autarquia que sera a

responsavel pela gestao da limpeza urbana na cidade

Referencias

LEI 123052010 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

DECRETO 74042010 REGULAMENTA A LEI 1230510

LEI 979599 DISPOE SOBRE A EDUCAQAO AMBIENTAL INSTITUI A

POUTICA NACIONAL DE EDUCAQAO AMBIENTAL E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS

DECRETO 428102 REGULAMENTA A LEI 979599

16410 Programa de estabelecimento de programas setoriais para

aumentar reciclagem de residuos passiveis da logistica reversa

lnfrodugao

Este programa define as instalagoes e procedimentos para aumentar o recebimento e

destinagao de residuos passiveis de logistica reversa pela Politica Nacional de

Residuos Tendo em vista que alguns destes jA estao bem equacionados
prioritariamente este programa estara voltado para eletroeletronicos pneus usados

embalagens vazias de produtos quimicossolventes pilhasbaterias a lampadas
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Justificativa

A Lei 1230510estabelece a obrigatoriedade dos residuos citados voltarem aos

fabricantes para serem destinados adequadamente A melhor forma de viabilizar este

processo e atraves de acordos setoriais entre o setor produtivo e o Estado O

municipio pode contribuir para o processo como Estado atuando na concentragao do

material de forma que possa ser retornado ac produtor E este papel que este

programa discute E importante que este programa interaja com o Programa de

Educapao Ambiental pois e essencial comunicar para a populaoc tanto a

necessidade de se dispor adequadamente este material como a forma para isto a as

instalagoes disponiveis

Alem das instalagoes fara parte do programa a articulagao com as entidades

representativas do setor produtivo para estabelecer os programas de responsabilidade

compartilhada de forma a que o poder publico seja ressarcido ou compensado por

sua atuagao em uma area que a lei estabelece como de responsabilidade do

produtor

Objetivos

Estabelecer acordos setoriais com o setor produtivo para que este se

responsabilize pela destinagoo dos residuos coletados pela PMMC a que esta seja
ressarcida dos gastos envolvidos neste trabalho

Aumentar o numero de ECOPONTOS para 10 de forma a facilitar seu use como

local de estocagem de residuos pelo municipe

Metas

Implantar mais 10 ECOPONTOS para recebimento dos residuos passiveis de

logistica reversa em dois anos

Estabelecer acordos setoriais com o setor produtivo para a gestao destes residuos

em 8 meses

Incluir este topico no Programa de Educapao Ambiental

lndicadores

Serao considerados os seguintes indicadores na implantagao do programa
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Massa recebida nos ECOPONTOS de cada tipo de residuomes eletroeletronicos
pneus oleo comestivel lampadas pilhas a baterias

Massa enviada para destino de cada tipo de residuosImes

Publico Alvo

O publico alvo sao os moradores do municipio as entidades representativas dos

setores produtivos envolvidos a cooperativa a ser formada e a responsavel pela

gestao da limpeza urbana do municipio

Wtodos

A implantaqao do programa deve passar pelas seguintes etapas

Concepgao e projeto dos ECOPONTOS incluindo definigao dos locais

Estabelecimento dos acordos setoriais com as entidades representativas dos

produtores

Divulgagao do programa nas agoes de educaqao ambiental para reciclagem

Implantagao e operacionalizagao dos ECOPONTOS

Avaliagao do processo

Interreagao com outros Programas

Programa de Melhoria de Gestao

Programa de Implantagao do Ente Regulador

Programa de Implantagao de Cooperativa na gestao da Usina de Triagem

Programa de implantagao de Sistematica de Acompanhamento das atividades de

limpeza urbana pela populagao

Progama de minimizagao de residuos nos chamados locais viciados

Atendimento arequisitos egais

Conforme previsto na Lei 1230510 que estabelece a necessidade de se implantar

esquemas de logistica reversa para alguns tipos de residuos

Estimativa dos custos de implantagao amanutengao

Os recursos a serem utilizados neste programa envolvem gastos relativos

basicamente a implantagao e operagao dos ECOPONTOS Conforme descrito no

produto 2
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Investimentos RS140000000

Operagao dentro dos custos do contrato de limpeza urbana

Cronograma Frsico de Implantagao
Atividades Mas Mes Mes Mes Mes Mes 6 M Mes Mes Mes Mes Mas Mes MeSTM

1 2 3 4 5 es 8 9 10 11 12 22 23 24

Concepgao e

ro eto

Coordenapo com

setor rodutwo

Implantaaotlos

10 ECOPONTOs

Responsave pela execugao implantagao

O responsavel pela implantagao deve ser a Secretaria ou Autarquia que sera a

responsavel pela gestao da limpeza urbana na cidade

16411 Progama de minimizagao de residuos nos chamados locais

viciados

Introdugao

Este programa define a estrategia e agoes que devem ser implementadas para

minimizar o descarte de entulho nos chamados locais viciados

Justificativa

Atualmente cerca de 70tdia sao coletados em tais locais representam uma fragao
consideravel do total de RSU do municipio com custos associados bem como todos

os problemas decorrentes da destinagao de residuos em locais nao autorizados como

proliferagao de vetores alteragao de paisagem e riscos de contaminagao devido a

destinagao de residuos com componentes toxicos Desta forma um programa como

este trara beneficios economicos diminui o gasto da PMMC com a coleta e

destinagao destes residuos beneficios de sabde diminui a proliferagao de vetores

como ratos a baratas ambientais diminui possibilidade de contaminagao do solo e da

agua por substancias toxicas e deterioragao da paisagem

Objetivos

Diminuir consideravelmente o volume de residuos retirado destes locais
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Metas

Diminuir o volume de residuos retirados em90

ti
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lndicadores

Serao considerados os seguintes indicadores na implantagao deste Programa

Massa de residuos retirada dos chamados locais viciados

Numero de locais viciados identificados

Autuagoes por destinagao inadequada de entulho

Valor gasto pela PMMC com este servigo por mes

Publico alvo

O publico alvo e a populagao de Mogi das Cruzes Secretaria de Transportes a

Secretaria de Seguranga a Ouvidoria as empresas de cagamba a Secretaria de

Servigos Urbanos e a empresa contratada para a Limpeza Urbana

Wtodos

A implantagao deste programa deve passar pelas seguintes etapas

Levantamento e cadastramento dos chamados locais viciados

Definigao de agoes em relagao as empresas de cagamba

Aumento da fiscalizagao desses locais

Estabelecimento de locais proximos para o recebimento de tais residuos inclusive

Usina de Processamento

Aumento do numero de ECOPONTOS

Inclusao no Programa de Educagao Ambiental deste topico para incentivar a

populagao a nao utilizar estas formas de destinagao

Implantar na Prefeitura como condigao da necessidade de apresentar Planos de

Gerenciamento de Residuos em obras que exijam alvara municipal para sua

execugao

Estabelecer uma politica municipal para o use de agregados de usina de

triagemprocessamento nas obras municipais

Interrelagao com outros programas

Programa de Melhoria de Gestao

Programa de Implantagao do Ente Regulador
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Programa de implantagao de Sistematica de Acompanhamento das atividades de

limpeza urbana pela populagao

Programa de estabelecimento de programas setoriais para aumentar reciclagem
de residuos passiveis da logistica reversa

Atendimento a requisitos legais

Conforme previsto na Lei 997 a destinagao de residuos de forma nao autorizada e

proibida

Estimativa dos custos de implantagao amanutengao

Os recursos a serem utilizados neste Programa envolvem gastos incluidos em outros

programas principalmente aqueles relativos a melhoria da gestao

Cronograma fisico de implantapao

Atividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 1 Mes 4 Mes 5
Cadastramento

IocasiLicitagao para Locais
viciados

Atuagao junto as empresas
de ca amba

Aumento da fiscaliza ao

Estabelecimento de locais

proximos inclusive Usina
de Processamento
Inclusao de agoes no

programa de educagao
ambiental

Aumento no numero de

ECOPONTOS
Estabelecer exigencia de

apresentagao de Planos de
Gerenciamento de
Residuos para emissao de
alvara de obra

Implantar politica de

aproveitamento de RCD
reciclado em obras
munici ais

Responsavel pela execupao implantagao

O responsavel pela implantagao deve ser a Secretaria ou Autarquia que sera a

responsavel pela gestao da limpeza urbana na cidade

Referencias
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LEI 99796LEI DE MEIO AMBIENTE NO ESTADO DE SAO PAULO

RESOLUAO CONAMA 30702GERENCIAMENTO DE ENTULHO

244



11 onsu It
16412 Programa de Implantarao da Unidade de Recuperagao de

Energia

Introdugao

Este programa define o escopo das tarefas necessarias para o municipio junto com

outros da regiao implantar uma Usina de Recuperagao de Energia de forma a

aproveitar a energia do Residuo Solido Urbano ou para gerar energia eletrica ou vapor

para indbstria

Justificativa

Mogi das Cruzes tern tido ao longo dos ultimos anos uma postura clara contra a

destinagao de seus residuos em aterros sanitarios na area do municipio Embora

atualmente utilize para destinar seus residuos aterros sanitarios as distancias

percorridas tem sido cada vez mais longas Estas questoes reforgadas pela visao

municipal no sentido da reciclagem de seus residuos fez com que o use da

destinagao em URE se tornasse mais viavel economicamente que aliada as

exigencias ambientais estabelecidas pela portaria 79 da Secretaria Estadual do Meio

Ambiente fez corn que a inclusao desta opgao neste piano fosse interessante

Objetivos

Viabilizar a instalagao de uma Usina de Recuperagao de Energia na regiao para
receber 100 do RSU da cidade

Metas

As metas do programa sao

Constituir consorcio intermunicipal para uma destinagao comum de residuos

Estabelecer uma concessao administrativa para viabilizar a implantagao da URE

Implantar uma URE em 4 anos apos a aprovagao do Plano

Indicadores

Serao considerados os seguintes indicadores na implantagao do Programa de

Destinagao de Resfduos Urbanos na URE

Valor a ser pago para a concessionaria pelo recebimento do lixo

Prazo de implantagao da URE

Distancia da URE do municipio
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Prazo da concessao

Ptiblico Alvo

O p6blico alvo sao os moradores empresa contratada para a limpeza urbana a

prefeitura do municipio o governo do Estado possiveis empreendedores de URE

municipios proximos como Aruja Suzano Poa Salesopolis

Metodos

Caso o municipio opte pela implantando da URE atraves de orgao estadual devera

passar pelas seguintes etapas

Assinatura de um Convenio de Cooperagao entre cada Municipio e o Governo

Estadual para a gestao associada de servigo publico de tratamento de RSU

Assinatura do Contrato de Programa de cada Municipio com a empresa estadual de

saneamento para a gestao centralizada do recebimento a tratamento dos RSU

Concessao administrativa da empresa estadual de saneamento atraves de licitaao
PPP com um parceiro privado para implantar e operar a URE

Estudos projetos e implantagao da URE

Interreagao com outros programas

Programa de Melhoria de Gestao

Programa de Implantag5o de Ente Regulador

Programa de implantanao de Sistematica de Acompanhamento das

atividades de limpeza urbana pela popularao

Programa de implantando de agoes de emergencia

Atendimento a requisitos legais

Conforme previsto na Lei 1230510 que estabelece a necessidade de se utilizar

sistemas adequados de destinapao de residuos bem Como aumentar a

sustentabilidade da destinagao de residuos

Estimativa dos custos de implantagao agastos correntes

Como sera implantando dentro de um regime de concessao administrativa o

investimento ficaria a cargo da concessionaria Os gastos correntes dependem da

distancia e do valor a ser cobrado pela concessionaria No Produto 2 considerando

que a URE fique a menos que 25 km da Estagao de Transferencia a que valor a ser
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pago seria de R9000t significaria um gasto de cerca de RS1400000000 no

primeiro anos de operagAo

Cronograma fisico de implantaVao alternativa companhia estadual

Atividades Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

1 2 3 4 5 34 35

Estabelecimento

de contratos de

programa e

Iconcessao
Licenciamento

Ambiental

Projetos e

estudos

Constru ao

O era ao

Responsive pela execupao implantagao

O responsavel pela implantarao deve ser a Secretaria ou Autarquia que sera a

responsavel pela gestao da limpeza urbana na cidade

Referencias

LEI 1 23052010 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

RESOLUAO SMA 79

RESOLUQAO CONAMA 316
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17 CONSIDERAipOES FINAIS

O CENARIO 3 adotado com a introdugao da recuperaQao da energia do lixo em vez de

sua destinagao em aterros atendera com muito mais propriedade aos preceitos da

Politica Nacional de Residuos mas significara a medio e longo prazo um aumento de

pelo menos 10 nos gastos correntes com limpeza urbana quando comparado a

situagao atual Deve ser ressaltado que este aumento ocorrera se a URE cobrar ate

R9000t caso cobre mais o incremento sera maior ainda Desta forma o municipio

precisara decidir se esta a de fato um incremento que interessa a sua populagao Do

ponto de vista conceitual o resultado das audiencias publica indica que ha uma

aceitapao por este cenario
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