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Resultados da IV Conferência Municipal do Meio Ambiente de 
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Reelaboração Participativa do Plano de Gestão de Resíduos 
Sólidos - PGIRS / SP - texto de referência: Gestão dos Resíduos 
da Construção Civil e Volumosos  - São Paulo, 2013. 
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Prefácio 

 

Resíduos sólidos em São Paulo: a ousadia que a lei exige 

 

São Paulo realizou de sua IV Conferência Municipal de Meio Ambiente de 30 de 

agosto a 1º de setembro. O tema deste ano, proposto para a Conferência Nacional que 

se realizará em novembro em Brasília, é a implementação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, aprovada por lei em agosto de 2010. 

No caso da nossa cidade, a Conferência cumpriu um duplo objetivo: discutir diretrizes 

e estratégias para a aplicação da lei nacional no município, e elaborar proposições a 

serem levadas à Conferência Nacional. 

É importante destacar que, pela primeira vez, São Paulo realiza uma conferência de 

meio ambiente realmente participativa. O processo se iniciou com pré-conferências 

em cada uma das 31 subprefeituras, onde foram discutidas propostas da população 

sobre o tema e eleitos os delegados de cada região à conferência municipal; foram 

realizadas também seis reuniões temáticas, uma conferência indígena, e duas 

conferências livres organizadas pela sociedade civil, que também elegeram seus 

representantes. 

Esse rico processo escolheu cerca de 800 delegados, que foram ainda convidados para 

nove reuniões preparatórias onde se fez uma apresentação e discussão das propostas 

preliminares surgidas dos debates anteriores. Também ocorreram diversas reuniões de 

grupos técnicos de trabalho, de que participam representantes da prefeitura e da 

sociedade civil, formados para assessorar o Comitê Intersecretarial para a Política 

Municipal de Resíduos Sólidos, encarregado pelo prefeito de acompanhar todo o 

processo de revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS, 

elaborado pelo município em 2012, com o propósito de incorporar a moderna 

legislação sobre o tema, contida na Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. 

A IV CMMA aprovou diretrizes e estratégias a serem adotadas pela cidade, tanto pelo 

poder público quanto por geradores privados, envolvendo todos os tipos de resíduos: 

secos recicláveis, orgânicos, resíduos de serviços de saúde, resíduos perigosos, 

agrossilvopastoris, resíduos de serviços de saneamento, resíduos industriais, resíduos 
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de serviços de transporte, resíduos da construção civil e resíduos volumosos. Dedicou 

espaço especial para a educação ambiental e a comunicação social envolvidas no 

manejo dos resíduos sólidos. Enfatizou o apoio à organização e envolvimento dos 

catadores de materiais recicláveis no seu processo de manejo. Reafirmou como diretriz 

básica para  o plano do município o cumprimento da hierarquia definida na lei nacional 

quanto às ações para não geração, redução, reaproveitamento, reciclagem, 

tratamento dos resíduos e, por último, a disposição final dos rejeitos.  

As propostas aprovadas resultarão no revigoramento das instalações existentes e na 

implantação de um conjunto de novas instalações para o manejo de todos os resíduos, 

que incluem composteiras domésticas e condominiais, centrais de processamento de 

resíduos recicláveis secos, centrais de processamento de resíduos orgânicos, 

biodigestores, aterros sanitários, ecopontos, postos de recolhimento de resíduos da 

logística reversa, como eletroeletrônicos, pilhas,  baterias, lâmpadas, sempre com o 

objetivo principal de máxima recuperação dos resíduos e seu retorno às cadeias 

produtivas. Já se vislumbra, para implantação no curto prazo, dois programas: um 

voltado para a recuperação de resíduos orgânicos e recicláveis secos em todas as feiras 

livres e outro nas escolas municipais, com foco na segregação obrigatória de seus 

resíduos, destinação à reciclagem dos resíduos secos e, sempre que possível, 

compostagem de resíduos da merenda escolar e uso do composto em horta local. 

Previsto para os próximos vinte anos, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

- PGIRS de São Paulo, a ser apresentado até o final de 2013, construído sobre essas 

bases deverá se refletir em planos regionalizados em cada subprefeitura e também nos 

planos de bairros previstos no Plano Diretor Estratégico de nossa cidade. O PGIRS 

apostará na contribuição ambiental de cada paulistano e permitirá colocar como meta 

final do período o aterramento exclusivo dos rejeitos – aquilo que não é possível, de 

nenhuma forma, aproveitar. É ousado, mas é possível; e a lei exige !  

Prefeitura de São Paulo 

2013 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
IV CMMA 

 
 

Apresentação 
 
 
 

O processo de preparação dos Textos de Referência foi conduzido pelos seguintes 
organismos:  

 

COMITÊ INTERSECRETARIAL PARA A POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Grupos de Trabalho:  

 

GT 1 - Elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental e Comunicação em 
Resíduos Sólidos  

GT 2 - Reelaboração do PGIRS, incluído o Plano do Sistema de Coletas Seletivas  

GT 3 - Elaboração do Programa de Coleta Seletiva Solidária em órgãos públicos com 
inclusão dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis  

GT 4 - Implementação das Ações para Resíduos da Construção Civil  

GT 5 - Proposição de instrumentos normativos e legais para a Política Municipal  

 

Comissão Preparatória Municipal  

O conteúdo deste texto tem origem na sistematização das contribuições recolhidas em 
trinta e uma reuniões realizadas nas subprefeituras, uma reunião realizada com a 
comunidade indígena e seis oficinas temáticas, nas definições formuladas pelo Grupo 
de Trabalho responsável pelo tema e nas elaborações da equipe técnica coordenada 
pela Secretaria de Ser-viços e pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – 
AMLURB.  

 

Os Textos de Referência foram discutidos em cinco Grupos Temáticos distintos e 

validados durante a IV Conferência Municipal de Meio Ambiente. 
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PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PGIRS DA CIDADE DE SÃO PAULO 
  

Itens para votação 

Tema 

GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

1. Diretrizes Específicas 

Em síntese as diretrizes específicas são as seguintes: 

1.1 Ampliar o manejo diferenciado de RCC com recuperação e valorização máxima 

dos resíduos; 

1.2 Fomentar o fornecimento de agregados reciclados ampliando a rede de áreas 

de triagem e transbordo – ATT e novos negócios de reciclagem desses materiais; 

1.3    Erradicar os depósitos irregulares de materiais nos logradouros públicos; 

1.4 Incentivar a cultura de reciclagem no setor da construção civil; 

1.5    Exigir os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, obrigatórios 

para empresas de construção civil, respeitada a Resolução 307 do CONAMA e 

suas resoluções modificadoras; 

1.6   Incentivar projetos de construções sustentáveis para obras públicas. 

 

2. Objetivos  

Em síntese, os objetivos são os seguintes: 

2.1 Ampliar a rede de Ecopontos para recebimento voluntário de pequenos 

volumes de diversos tipos de resíduos (RCC, Volumosos, Secos e outros), qualificando 

as operações e a capacidade de destinação diferenciada dos tipos de resíduos; 

2.2 Ampliar a rede de áreas de transbordo e triagem, ATT, e reciclagem, AR, visando 

ampliar a reciclagem e o uso de agregados recicláveis;  

2.3 Ampliar e antecipar ações de informação e educação ambiental continuada nas 

regiões atendidas e a serem atendidas por Ecopontos, ATT e AR; 

2.4 Adequar e ampliar a capacidade fiscalizatória do Poder Público municipal; criar 

canal específico de comunicação comunitária; 

2.5 Fiscalizar os PGRS das construtoras e das grandes obras, privadas e públicas, com 

ênfase nas coletas seletivas, na implementação dos processos de logística 

reversa e na eliminação da presença de resíduos em aterros de forma conflitiva 
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com a Resolução 307 do CONAMA e exigência do vínculo entre agentes formais 

(CTR);  

2.6 Criar estrutura com capacidade física e tecnológica para monitoramento do 

Controle de Transporte de Resíduos – CTR; 

2.7 Implantar sistema declaratório dos transportadores e das áreas de recepção e 

tornar documentadas as cargas entre gerador, transportador, receptor e 

consumidor do material bruto ou reciclado; 

2.8 Adequar as ações de limpeza corretiva às suas diretrizes específicas, constantes 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

2.9 Ampliar o índice de reciclagem nos aterros sob contrato público; 

2.10 Implementar o uso obrigatório de agregados reciclados em obras e serviços 

públicos; 

2.11 Fomentar novos negócios, do transporte à triagem, reciclagem, fabricação de 

artefatos e disposição adequada em aterros; 

2.12 Promover estudos que busquem ajustes tributários e fiscais para toda cadeia de 

RCC; 

2.13 Diminuir as distâncias entre as recicladoras, os pontos de coleta de resíduos e o 

destino dos agregados reciclados que impactam o custo do frete; 

2.14 Incorporar tecnologia aos instrumentos para monitoramento e fiscalização de 

agentes da cadeia do RCC, com ações duras de fiscalização; 

2.15 Ampliar fiscalização de transportadores e receptores não licenciados com 

monitoramento de origem e destino (municipal e regional) de forma a combater 

as deposições irregulares nas fronteiras com os municípios vizinhos, com atenção 

especial às áreas de mananciais e APPs e UCs; 

2.16 Promover arranjos regionais e parcerias com municípios da Região Metropolitana 

com relação: às áreas de manejo; usinas de reciclagem; acordos de circulação de 

cargas, mapeamento e licenciamento de destinos; 

 

3. Estratégias - propostas de programas, projetos e ações  

São as seguintes as principais iniciativas, necessárias à concretização dos objetivos, e 

determinantes das metas a serem fixadas: 

3.1 Planejar a ampliação da Rede de Ecopontos para todas subprefeituras  distritos, 

dando visibilidade a estas áreas e seus projetos, com ênfase nas comunidades em que 

estão inseridas, preconizando a transversalidade de gestão intersecretarial; 

3.2 Desenvolver ações de informação e educação ambiental continuada nas regiões 

já atendidas e a serem atendidas por Ecopontos, ATT e AR, visando maior atração 

de resíduos e desmotivação dos descartes irregulares; 

3.3 Implantar sistema de fiscalização eletrônica dos agentes transportadores 

cadastrados, com rastreamento de veículos e controle dos fluxos; 
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3.4 Gerar procedimento para acompanhamento permanente e georeferenciado das 

deposições irregulares e bota foras de RCC no município; 

3.5 Implantar a limpeza corretiva qualificada com segregação de materiais 

(volumosos e madeira, domiciliares, RCC triturável e solo) nos próprios locais de 

deposição irregular; 

3.6 Desenvolver incentivos para o fomento aos novos negócios para unidades de 

tratamento de RCC, especialmente dos empreendimentos processadores de 

resíduos, ATT e AR, e buscar alteração nas categorias de uso dessas áreas nos 

documentos legais decorrentes do Plano Diretor Estratégico do município – PDE - 

visando ampliação da rede; 

3.7 Elaborar Guia para Manejo Diferenciado de RCC classe A e classe B visando 

recuperação e valorização máxima dos resíduos, abordando processos; produção 

de artefatos; procedimentos e normas; 

3.8 Promover adequação na legislação municipal para pleno estabelecimento do 

manejo diferenciado destes resíduos, no tocante à atual possibilidade de coleta 

de volumes até 50 kg na coleta convencional de resíduos domiciliares; 

3.9 Promover Chamamento Público para fornecedores de agregados reciclados no 

Município e Região Metropolitana; 

3.10 Criar Banco de Agregados Recicláveis, com a contribuição de transportadores e 

recicladores apoiado nos dados de um Plano de Fluxos de materiais;  

3.11 Criar rede de comunicação digital interativa para troca de informações e roteiros 

de recicladores; transportadores; transbordos etc.; 

3.12 Estabelecer grupo técnico para análise do tema fiscal e tributário na cadeia do 

RCC e definição de proposições para ajustes das cargas incidentes; 

3.13 Promover, com departamentos acadêmicos,instituições de pesquisas 

tecnológicas, associações empresariais e de classe, organizações da sociedade 

civil e outras, programas em parceria que promovam soluções com agregados 

reciclado;como, por exemplo, para artefatos e mobiliário urbano; 

3.14 Promover eventos e seminários de troca de experiências sobre projetos e 

técnicas de construções sustentáveis para obras públicas e privadas; 

3.15 Promover encontros com municípios da Região Metropolitana para troca de 

experiências e arranjos regionais de gestão; 

3.16 Elaborar orientação básica para os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(RCC) com as peculiaridades territoriais, socioambientais, metropolitana e 

econômica da Cidade de São Paulo; 

3.17 Elaborar proposta de estruturação da equipe gerencial municipal que formule e 

oriente a implantação e a manutenção das metas do PGIRS e da nova perspectiva 

pautada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos;  
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PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PGIRS DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Itens para votação 

Tema 

GESTÃO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS 

 

1. Diretrizes Específicas  

Em síntese as diretrizes específicas são as seguintes: 

1.1.  Combater a lógica do descartável e fortalecer a cultura de reutilização; 

1.2.  Oferecer soluções de recepção adequada para os resíduos volumosos; 

1.3.  Erradicar as deposições irregulares e os bota foras com presença de resíduos 

volumosos; 

1.4.  Compartilhar responsabilidade de gestão dos resíduos volumosos com setor 

empresarial, abrindo debate sobre a logística reversa nesse setor; 

1.5.  Ampliar a capacidade de reciclagem e reaproveitamento, com valorização, dos 

resíduos volumosos; 

1.6.  Incentivar empreendimentos transformadores dos artefatos com reciclagem de 

usos para esses materiais, estendendo seu ciclo de vida. 

 

2. Objetivos  

Em síntese os objetivos para os resíduos volumosos são os seguintes: 

2.1.  Investir na capacitação continuada de agentes privados e públicos incentivando a 

cultura do reaproveitamento em contraposição à do descartável, visando a não 

geração de resíduos; 

2.2.  Planejar e ampliar a Rede de Ecopontos voltados ao recebimento de diversos 

tipos de resíduos (Volumosos, RCC, Secos e outros), com melhoria das operações 

internas para valorização dos volumosos; 

2.3.  Promover ações permanentes de informação e educação ambiental em cada 

subprefeitura para dar maior efetividade na atração de resíduos aos Ecopontos, 

desmotivando os descartes irregulares, utilizando plano de comunicação social, 

contemplando as diversas mídias, de forma integrada e intersecretarial; 

2.4.  Adequar as ações de limpeza corretiva dos descartes irregulares às suas 

diretrizes específicas, constantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

2.5.  Promover a modernização tecnológica dos instrumentos para monitoramento e 

fiscalização; 
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2.6.  Definir estratégias de valorização dos volumosos (artefatos e seus materiais) 

recebidos na rede de Ecopontos, com eliminação da disposição em aterro; 

2.7.  Estender ciclo de vida dos artefatos e materiais e criar parcerias com instituições 

para reaproveitamento e restauro; 

2.8.  Incentivar o reaproveitamento de mobiliário e utensílios nos órgãos públicos; 

2.9.  Buscar novas tecnologias de reciclagem e reaproveitamento para os volumosos; 

2.10. Encaminhar parceria com potenciais parceiros, grandes consumidores de matéria 

prima, como as indústrias de madeira processada; 

2.11. Incentivar o desenvolvimento do design voltado à reabilitação de materiais e 

suas utilidades. 

3. Estratégias - propostas de programas, projetos e ações  

A partir das diretrizes e objetivos traçados, é possível enunciar as seguintes iniciativas: 

3.1.  Estruturar ações de educação ambiental e comunicação social com a equipe 

responsável pelo tema na AMLURB; 

3.2.  Interromper a destinação inadequada dos Resíduos Volumosos captados na Rede 

de Ecopontos; 

3.3.  Iniciar processo de compartilhamento de responsabilidades por meio do diálogo 

do Poder Público com fabricantes e comerciantes do setor; 

3.4.  Desenvolver Guia de Segregação e Recepção Adequada para Resíduos 

Volumosos; 

3.5.  Implantar a limpeza corretiva qualificada com segregação de materiais 

(volumosos e madeira, domiciliares e RCC) nos próprios locais de deposição 

irregular; 

3.6.  Promover parcerias com associações e escolas de design, visando cursos de 

formação para reabilitação e reciclagem de materiais e artefatos; 

3.7.  Promover oficinas, nas escolas municipais, para reaproveitamento, restauro e 

ações inovadoras para o mobiliário, objetos e utensílios das escolas e órgãos 

públicos; 

3.8.  Valorizar os resíduos volumosos visando sua utilização por populações de áreas 

atingidas por sinistros (enchentes, escorregamentos, incêndios); 

3.9.  Promover arranjos e parcerias com grandes consumidores de matéria prima 

presente nos volumosos, principalmente madeira e têxteis; 

 

Novas sugestões do grupo de debate de RCC e Volumosos 

Diretrizes, objetivos, estratégias e programas. 

01) Converter resíduos de construção civil, provenientes de disposição irregular ou não, 

em produtos para ações de manutenção de vias rurais dentro da mesma 

subprefeitura, priorizando as APAS municipais. 
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02) Monitoramento de áreas públicas e privadas, determinando que estas sejam 

devidamente cercadas e utilizadas para as finalidades que se enquadram em 

legislação, sujeitas à fiscalização e autuação de seus proprietários no caso de 

descumprimento. 

03) Criação da coordenadoria e/ou supervisão de meio ambiente em cada uma das 32 

subprefeituras da cidade de São Paulo. 

04) Colocar em prática ações previstas na legislação municipal quanto à implantação de 

usinas de resíduos sólidos da construção civil: Sendo um total de 05 unidades inseridas 

por regional. 

05) Criação de subsídio ou incentivo da destinação de resíduos da construção civil a fim de 

diminuir/erradicar despejo de entulho de pequena monta (até 1m3), em vias e 

logradouros públicos realizada pelos carrinheiros. 

06) Promover convênios entre empreendimentos imobiliários, cooperativas e associações 

da sociedade civil que integre o plano de coleta seletiva. 

07) Fazer constar nos editais públicos, memoriais de especificação técnica, projetos e 

planilhas, especificação para o uso de agregados e reciclados. 

08) Incentivar comércio de materiais da construção civil a contemplar comercialização de 

agregados e produtos oriundos do RCC. 

09) Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de processos de triagem e 

reciclagem de RCC. 
10) Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de processos de triagem e 

reciclagem de RCC 

11) Gerar procedimentos para acompanhamento atualizado e  permanente, 

georeferenciado, dos pequenos e médios geradores e das deposições 

irregulares , tendo por base os dados:de fiscalização,denuncia  dos munícipes, 

cadastro de licenciamento de obras, reformas e de loteamentos  

 
 

 


