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AMeta91foiexecutadaem47%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META91ͲImplantar84novosEcopontos
RelatodaMeta91
De2013a2016,aPrefeituradeSãoPauloimplantou36 ecopontos,totalizando93unidadesemoperaçãono
município. A quantitativos de resíduos recebidos nos Ecopontos aumentou de 406.617 m³ em 2012 para
541.054m³em2015.
Ecopontossãolocaisdeentregavoluntáriadevolumesdeentulho,grandesobjetos(móveis,podadeárvores,
etc)eresíduosrecicláveis.TodososEcopontosfuncionamdesegundaàsábadodas6hàs22heaosdomingose
feriados das 6h às 22h e aos domingos e feriados das 6h às 18h. A concepção do ecoponto é oferecer ao
munícipeumaopçãoparaaentregavoluntáriaderesíduos,sobretudoosprovenientesdepequenasreformase
materiaisinservíveis,comosofás,colchões,eletrodomésticos.Oequipamentoéentreguedevidamentecercado
e com portão de acesso e totem de identificação, equipado com baias para o recebimento de resíduos
volumosos, caçambas para resíduos da construção civil e containers para o acondicionamento de material
reciclável,emumaáreaimpermeabilizada,comiluminaçãoevigilância(horáriodeoperação:.

ControledeTransportedeResíduos–CTREletrônico(SES)
Alegislaçãoproíbeadeposiçãodeentulhoemviaselogradourospúblicosepermitequecadaimóvelgerador
encaminheomáximode50kgdeentulhopordiaparaserrecolhidopelaPrefeituraatravésdacoletadomiciliar
convencional, desde que os resíduos estejam devidamente acondicionados. Outra opção é encaminhar o
entulho para os Ecopontos, que são unidades para o descarte gratuito diário de até 1m³ (um metro cúbico),
aproximadamente18sacos,deentulhos,madeiras,podasdeárvoresegrandesobjetos.
AResolução58/2015regulamentouocadastrodosoperadoresdoSistemadeLimpezaUrbanadoMunicípioe
o Controle de Transporte de Resíduos – CTR Eletrônico. A obtenção da autorização de operação é expedida
mediante definição de uma rede de unidades de destinação, envolvendo áreas de transbordo, triagem,
reciclagem e aterros de resíduos da construção civil. Também foi instituído o Controle de Transporte de
Resíduos – CTR Eletrônico, de porte obrigatório para todos os operadores de transporte de resíduos da
construçãocivil,sejapormeiodecaminhãobasculanteoucaçambasestacionárias,issogaranteafiscalizaçãodo
descartelegalderesíduos


Objetivo16:Melhoraramobilidadeurbanauniversal,dando
prioridadeaosmeiospúblicosdetransporte

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Ecoponto:Equipamentocomaproximadamente800m²,comacessoparaveículosecaminhões,localizadopróximoaáreascomhistórico
dedescarteirregularderesíduosparaarecepçãovoluntáriadepequenosvolumesderesíduosdaconstruçãociviledemolição(até1m³),
resíduos volumosos (móveis inservíveis, colchões, restos de poda) e materiais recicláveis, cuja operação é realizada pelas empresas
contratadasparaarealizaçãodosserviçosdelimpezaindivisíveis(varrição,lavagemdevias,remoçãodeobjetosvolumososeoutros).

AMeta92foiexecutadaem22%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 92 Ͳ Promover a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos provenientes das 900 Feiras
LivresMunicipaisedosserviçosdepodadacidade
RelatodaMeta92
A primeira central de compostagem do programa Feiras e Jardins Sustentáveis entrou em funcionamento em
setembro de 2016. O pátio piloto foi criado para evitar que resíduos orgânicos (frutas, legumes e verduras)
coletados nas feiras livres de São Paulo sejam descartados em aterros sanitários. O material será reciclado e
transformadoemaduboecológico.LocalizadoemumaáreadetrêsmilmetrosquadradosnaSubprefeiturada
Lapa, o pátio piloto vem recebendo cerca de 50 toneladas semanais de resíduos orgânicos, coletados em 26
feirasdaregião.
Essematerialfoiseparadoedepositadoemleiras(canteirospreparadosparaorecebimentodessesresíduos).
Emseguida,osresíduossãocobertosporcamadasdepalhadegrama,propiciandoosurgimentodebactériase
fungos que degradam a matéria orgânica de forma controlada, sem exalar mau cheiro ou atrair insetos. Os
resíduos de poda triturada garantem que o ar continue circulando, o que é fundamental para o êxito do
processo. O adubo será utilizado em ações de jardinagem nas praças. Para estimular a participação da
comunidade,existemaçõesdeconscientizaçãoambientalevisitasaescolas.Estudosmostramque,comtodas
ascentraisdecompostagemimplantadas,épossívelreduzirematé20%ovolumedoqueédestinadohojepara
osaterros.
O volume de resíduos sólidos orgânicos gerados pelas feiras livres da cidade atinge cerca de 62 mil
toneladas/ano(Fonte:SistemadeControledeResíduosSólidosUrbanosͲSISCOR,2012).Acoletaseletivados
resíduosorgânicosdasfeiraslivresemjunçãocomosresíduosdepodapermitemapromoçãodeumcomposto
dealtaqualidadeparausonaagriculturaurbanaeperiurbanadeSãoPaulo,emperfeitoatendimentoaoArt.º
36,V,daLei12.305/10.
*Metaviabilizadapormeiodemelhoranasdiretrizesdeexecuçãodocontratodeconcessãodosserviçosde
varriçãoecoletaderesíduossólidos.
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AMeta93foiexecutadaem57%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META93ͲProjetar,licitar,licenciar,garantirafontedefinanciamentoeconstruir150kmdenovos
corredoresdeônibus
RelatodaMeta93
Foram construídos ou requalificados 42,3 km de corredores de ônibus. São eles: Corredor Berrini (trecho 1),
InajarDeSouza/RioBranco,MBoiMirim(requalificação),BinárioSantoAmaro,PonteBaixa(ComplexoViário),
Avenida Líder e o prolongamento dos corredores Nove de Julho e Cidade Jardim. Obras em andamento para
implantaçãodoscorredoresLesteItaquera,Av.ChucriZaidan.TambémfoiconcluídaaampliaçãodoTerminal
UrbanodeItaquera,eestãoemandamentoobrasparaonovoTerminaldeItaquera.
Além desses corredores concluídos ou em obras, foram contratados os corredores Aricanduva, Capão
Redondo/Campo Limpo, Radial Leste II, Santo AmaroͲOUCFL, Perimetral Bandeirantes, Acesso ao Term. Jd.
Ângela,CarlosCaldeiraFilhoeMBoiMirim/Cachoeirinha.
OTribunaldeContasdaUnião(TCU)suspendeulicitaçõesparaconstruçãodecorredoresdeônibus,apontando
sobrepreço em editais e risco de pagamento indevido, atrasando o processo. A prefeitura realizou todos os

esclarecimentosnecessários,obtendoaliberaçãodealgunscontratos,eaguardaretornoporpartedoTCUem
relaçãoaocorredorRadialLeste(trecho1).RessaltaͲseaindaqueaslicitaçõesdeSIURBtememmédiadesconto
de20%nopreçodetabela.
Outro fato que influenciou atrasos na construção de corredores foi a demora na liberação de recursos do
governofederal,diantedoajustefiscaledaquedadearrecadaçãodaUnião.
Além disso, o alto custo de desapropriações envolvidas dificultam e encarecem as obras. As 5 mil
desapropriações previstas inicialmente para implantação de todos os corredores, terminais e acesso aos
terminais,obrigaramarevisãodosprojetos.
Ametaincluiaimplantaçãodeviassegredadasempavimentorigídocomlargurade3,5metrose7metrosnas
paradasparaultrapassagem,préͲembarqueemtodasasparadasaolongodocorredorenosterminaiseainda
tecnologiaparainformaçãoaousuário.Corredoresprojetados:
CorredorAricanduvaͲExtensão:14km

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Resíduossólidosorgânicos:compondomaisde50%dolixoproduzidonomunicípio,estãonessacategoriarestosdefrutas,verdurase
legumes,folhas,sementesetc.,osquaissetornamgrandeproblemaquandodepositadosnosaterrossanitários(gasesdeefeitoestufa,
vetores,maucheiroechorumetóxico).Compostagem:processodebiodecomposiçãocontroladaderesíduosorgânicos,comoobjetivo
deobterumcomposto(húmus)ricoemnutrientesparausoagrícola.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodeampliaracoletaseletivaderesíduossecoseorgânicos
comainclusãodecatadoresdemateriaisrecicláveisereutilizáveis.

CorredorLesteRadialͲExtensão:25,5km
CorredorLesteItaqueraͲExtensão:14,1km
CorredorBerriniͲExtensão:3,3km
CorredorVilaNatalͲExtensão:6,3km
CorredorSabaráͲExtensão:7,6km
CorredorMiguelYunesͲExtensão:4,23km
CorredorCapãoRedondo/CampoLimpo/VilaSôniaͲExtensão:12km
CorredorPerimetralItaimPaulista/SãoMateus(RaghebChohfi)ͲExtensão:24,1km
CorredorBelmiraMarinͲTrecho2ͲExtensão:3,8km
CorredorCanalCocaiaͲExtensão:10km
CorredorInajardeSouzaͲRequalificaçãoͲExtensão:14,6km

CentroParaTratamentodeResíduosdaSaúde(SES)

CorredorM`BoiMirim/SantoAmaroͲRequalificaçãoͲExtensão:16km

ImportanteavançonagestãoderesíduosfoiaimplantaçãodoCentroParaTratamentodeResíduosdaSaúde,
no distrito de Itaquera, em terreno com 25,8 mil metros quadrados. Com capacidade de tratamento de 50
toneladas/diaderesíduosdoserviçodesaúde,foraminvestidospelaconcessionáriaEcoUrbisR$39,7milhões
como contrapartida do contrato de concessão, sem custos adicionais para a Prefeitura. Esses resíduos foram
neutralizadosedeixaramdeoferecerriscoapopulação.





TerminaisdeÔnibusprojetados:
TerminalItaquera(emobras)
TerminalNovoJd.Ângela
TerminalPerus
TerminalNovoParelhereiros

ProgramaCompostaSãoPaulo(SES)



Pioneironacidade,oprogramaCompostaSãoPaulotransformourestosdealimentosemadubo,reduzindoa
quantidadederesíduosenviadosaosaterrossanitários.EmumtesteͲpilotoforamselecionados2.006domicílios
parareceberemascomposteiras,viabilizandograndequantidadedecompostagem.

CorredoresdoPlanoViárioSul:



CorredorM`BoiMirim/CachoeirinhaͲExtensão5,5km
CorredorGuarapiranga/GuavirutubaͲExtensão:5,7km
CorredorAgamenonͲBaronesaͲExtensão:7,5km

SacolasPláticasdescartáveis(SES)

CorredorAv.CarlosCalderaFilhoͲExtensão:3,3km

Para atender à lei que proíbe disponibilizar sacolas plásticas descartáveis nos estabelecimentos comerciais da
cidade,foramadotadosdoismodelosbioplásticosreutilizáveis—umnacorverdeparaacoletaseletivadelixo
seco,outronacorcinzaparaacoletaconvencionalderesíduosorgânicos.

CorredorBelmiraMarinͲTrecho1ͲExtensão:3,1km


AMeta94foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída



PlanoMunicipaldeGestãoIntegradadeResíduosSólidos(SES)

META94ͲImplantarasnovasmodalidadestemporaisdeBilheteÚnico(Diária,SemanaleMensal)

OPlanofoioficializadoem2014eorientouoplanejamentodacoleta,transporte,tratamentoedestinaçãofinal
dos resíduos sólidos no município, permitindo o desenvolvimento de ações que possibilitem o aumento da
reciclagemeareduçãodosresíduosatualmentedispostosematerrossanitários.

RelatodaMeta94
Novas modalidades temporais do Bilhete Único (diária, semanal e mensal) foram implantadas. Mais de 2,2
milhõesdecartõescadastradosatéfevereirode2016.

OPlanoestipularedução,nospróximos20anos,de98,2%para20%ovolumedelixodespejadonosaterros
sanitáriospelamaior capitaldopaís e maiorcidadedaAmérica Latina.Até2033,30%dospaulistanosdevem
trataremcasaosresíduosorgânicosdomiciliares,quecorrespondema51%das20,1miltoneladasderesíduos
coletadaspordianacidade.

DestacaͲseainda,oPasseLivreparaalunosdaRedeMunicipaldeEnsino,estudantesdasUniversidadesPúblicas
comrendafamiliarpercapitadeaté1,5saláriomínimoebeneficiáriosdoProuni,Fies,BolsaUniversidadeou
CotasSociais.

OplanoincluiasprincipaismetasdaPrefeituraparaosetor,entreelasoaumentodacoletapúblicaseletivade
secosde1,8%para10%,pormeiodaextensãodoserviçoparaos96distritosdomunicípio,eaconstruçãode
centraismecanizadasdetriagem.Aampliaçãodacoletaseletivatambémvalorizaascooperativasdereciclagem
eainclusãosocialdoscatadores.



AparticipaçãopopularéumadasprincipaisdiferençasentreoatualPlanodeGestãoeoquefoielaboradoem
2012. O Plano 2014 é resultado de um extenso processo participativo realizado em 2013 e que culminou na
realizaçãoda4ªConferênciaMunicipaldoMeioAmbiente.

A implantaçãodasnovasmodalidadesconsistiunaemissãodecartões(bilhetes)comvalidadenoperíodoeà
atualizaçãotecnológicadetodoosistemadebilhetagem.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
BilheteÚnicoMensal:bilhetedevalidademensal,comoqualovalorpagodádireitoaodeslocamentoportodaacidade,semlimitação
deviagensnoperíodo.
BilheteÚnicoSemanal:comoomensal,porémparaoperíododeumasemana.
BilheteÚnicoDiário:analogamente,comvalidadeparaumdia.
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