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Resumo 

O Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem como propósito 

central possibilitar o planejamento, a organização e o desenvolvimento de politicas 

públicas setoriais visando à sustentabilidade na Região do Grande ABC quanto à 

gestão integrada de resíduos sólidos. Com base no Plano Regional de Gestão 

Integrada do Grande ABC, este artigo apresenta os principais aspectos e desafios 

relacionados ao planejamento regional para a gestão integrada de resíduos sólidos, 

frente às exigências da Politica Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 

12.305/2010). Traz ainda a discussão sobre os avanços no fortalecimento e 

integração da gestão e a diferença de abordagem do Plano Regional em relação aos 

Planos Municipais, especialmente quanto ao compartilhamento de estruturas e 

recursos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A promulgação da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos) deu inicio a um novo período na gestão de resíduos sólidos urbanos no 

Brasil, possibilitando que se altere, de forma efetiva, a rota tradicional de descarte de 

materiais em aterros controlados e lixões. No entanto, essa importante lei trouxe 

grandes desafios aos municípios, responsáveis diretos por estes serviços, pois 

estabelece princípios, objetivos e instrumentos para que os gestores possam 

planejar seus sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em curto, 

médio e longo prazo. 

Os desafios para esse planejamento passam por conceber sistemas 

eficientes para o manejo e tratamento de resíduos sólidos domiciliares que implica 

em desenvolver programas de minimização, reutilização e reciclagem, baseados e 

apoiados em uma educação ambiental permanente e um efetivo controle social. 

No caso específico de regiões conurbadas ou com alto adensamento 

populacional esses desafios tornam-se extremamente complexos.  Questões como a 

limitada oferta de áreas para a implantação de novos aterros sanitários e o 

disciplinamento das cidades - fisicamente interligadas – se configuram em muitos 

casos, questões que extrapolam o âmbito do município, e o grande desafio da 

promoção de novas práticas são exemplos de questões a serem enfrentadas nestas 

regiões.  

Situada na Região Metropolitana de São Paulo, o Grande ABC é formado 

pelo conjunto de 07 Municípios (Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) que por 

pertencerem, em parte, a áreas de proteção ambiental, vivenciam significativos 

impactos relacionados aos resíduos. Dentre eles, destacam-se: i) esgotamento dos 

aterros sanitários públicos e privados; ii) indisponibilidade de áreas para implantação 

de novos aterros; iii) exportação de resíduos entre Municípios; e iv) custos elevados 

de transporte e disposição final. Esses aspectos contribuem para que esta Região 

se torne cada vez mais vulnerável quanto à disposição final de resíduos, com riscos 

potenciais de ocorrência de situações de contingências, causando grandes impactos 

na vida dos cidadãos e que demanda, portanto, um planejamento estratégico 

integrado.  
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Com o intuito de possibilitar esse planejamento na Região quanto à gestão de 

resíduos, foi construído o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Grande ABC  por meio da parceria entre o Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC e a Fundação Escola de Sociologia e Politica de São Paulo - FESPSP. 

O Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Grande ABC, 

foco deste artigo, foi elaborado com o objetivo central de planejar a gestão de 

resíduos na Região do Grande ABC, possibilitando a implantação de programas e 

sistemas regionais com vistas a atender às diretrizes da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, considerando as características e particularidades dos diferentes 

municípios que compõem a Região. As questões formuladas neste artigo foram 

objeto do Plano Regional. 

 

2. A REGIÃO DO GRANDE ABC 

 

A Região do Grande ABC é formada pelo conjunto de 07 municípios 

(Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) localizados na sub-região Sudeste da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), concentrando quatro dos dez municípios mais 

populosos da RMSP. A população total estimada para 2015 na Região do Grande 

ABC era de 2.719.571 habitantes, distribuída pelos Municípios que a compõem, 

conforme Figura 1. 

Essa Região sofreu um expressivo aumento no crescimento populacional, 

especialmente a partir da década de 50, devido ao desenvolvimento do parque 

industrial e a construção de grandes rodovias, como a Rodovia Anchieta que 

proporcionou os fluxos de importação e exportação através do Porto de Santos. 

Entre os anos de 1950 e 1970 os municípios instalados ao longo do eixo dessa 

rodovia, como Diadema e São Bernardo do Campo, tiveram um acréscimo 

populacional de 1.010%.  
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Figura 1.  População total estimada na Região do Grande ABC (2015) e sua 

distribuição nos municípios que a compõem  

 
Fonte: Consórcio Intermunicipal Grande ABC (2016) 

 

Dados do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) mostram que cerca 

de 70% da população residente na Região do Grande ABC são enquadrados nas 

Faixas 1, 2 e 3, que representa um perfil de baixa vulnerabilidade social, exceto Rio 

Grande da Serra que possui grande parte da sua população nas Faixas 4 e 5. 

Dentre os indicadores econômicos, a última pesquisa do IBGE (2016) quanto 

à participação no Produto Interno Bruto a preços correntes do Estado de São Paulo, 

indica que 04 municípios da Região do Grande ABC (São Bernardo do Campo, 

Santo André, São Caetano do Sul e Diadema) estão entre os 20 maiores 

contribuintes do PIB Estadual no ano de 2013, sendo que São Bernardo do Campo 

ocupa a 5ª posição atrás apenas de São Paulo, Osasco, Campinas e Guarulhos. 

Quanto ao manejo dos resíduos sólidos, a Região do Grande ABC já possui 

ampla infraestrutura de apoio aos programas municipais de coleta seletiva e de 

resíduos da construção civil, como centrais de triagem, ecopontos e áreas de 

transbordo e triagem (ATTs). A distribuição dessas estruturas, assim como de 

aterros sanitários em operação nessa Região, é apresentada na Figura 2: 
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Figura 2. Distribuição das estruturas de apoio ao manejo e gestão de resíduos 

sólidos na Região do Grande ABC 

 
Fonte: Consórcio Intermunicipal Grande ABC (2016) 

 

3. O PLANEJAMENTO PARA A GESTÃO INTEGRADA REGIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS E O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO 

 

De acordo com Kundell e Ruffer (2002), os planos de gestão integrada de 

resíduos sólidos, no âmbito regional, devem envolver uma ampla variedade de 

programas, infraestruturas, estratégias, procedimentos e práticas que, em conjunto 

ou em combinações variadas, constituem um sistema completo de gestão. Este 

sistema, por sua vez, deve vir necessariamente acompanhado de politicas públicas 

voltadas à sua implementação.  

No entanto, para que as políticas regionais sejam bem sucedidas, é 

imprescindível a construção de arranjos institucionais adequados visando à solução 

conjunta de problemas comuns a municípios limítrofes, como ocorre na Região do 

Grande ABC.  

A criação do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, na década de 90, é um 

exemplo de órgão articulador de políticas públicas setoriais, dentre elas as 

relacionadas à gestão dos resíduos sólidos. O Consórcio reúne os 07 (sete) 

Municípios do Grande ABC para planejamento, articulação e definição de ações de 
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caráter regional visando o enfrentamento de problemas comuns entre seus 

municípios consorciados. 

O Consórcio Intermunicipal tem atuado de forma pioneira para a 

implementação da gestão regionalizada e integrada dos resíduos sólidos, e por meio 

do Comitê de Programa “Resíduos Sólidos”, tem desenvolvido atividades de 

planejamento com vistas à potencializar ações no âmbito regional buscando o 

desenvolvimento das políticas públicas voltadas à questão dos resíduos sólidos.  

Segundo Sampaio (2014), o planejamento de uma forma geral pode ser 

dividido em três etapas:  

o Etapa de elaboração: que tem como objetivo o levantamento de problemas 

considerados estratégicos;  

o Etapa de implantação: que visa solucionar os principais problemas 

levantados;  

o Etapa de avaliação: que mensura se os problemas foram, de fato, 

solucionados.  

Para que os desafios sejam efetivamente levantados, analisados, discutidos e 

solucionados, é necessário repensar a gestão de resíduos e para tanto, o 

planejamento do sistema deve ser concebido considerando as etapas apresentadas 

na Figura 3. Sampaio (2004) destaca que os maiores níveis de dificuldade estão 

concentrados justamente na identificação e implementação das soluções. 

 

Figura 3. Etapas de planejamento para a gestão estratégica regional 

 

Fonte: adaptado de Sampaio (2004) 
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Ressalta-se, entretanto, que o planejamento regional só é efetivo a partir do 

conhecimento e análise das diferentes realidades locais. Esse aspecto assume 

especial sentido e valor na Região do Grande ABC, especialmente por ser composta 

de municípios que apresentam diferentes estágios de desenvolvimento econômico, 

cultural e social.  

O planejamento local quanto à gestão e manejo de resíduos é dado por meio 

da elaboração e implementação dos Planos Municipais (exceto o do Município de 

Rio Grande da Serra que está em processo de elaboração do Plano Municipal). As 

diretrizes apresentadas nos Planos Municipais serviram de orientação para a 

definição das prioridades regionais que, por meio do Plano Regional de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, tornam-se referência para a revisão dos Planos 

Municipais, em um sistema de retroalimentação (Figura 4): 

 

Figura 4. Processo de retroalimentação que orienta do planejamento local e regional 

 
Fonte: Consórcio Intermunicipal Grande ABC (2016) 

 

Esta questão trouxe a tona alguns desafios a serem enfrentados no 

planejamento regional: 

o Como respeitar as características e particularidades de cada município no 

planejamento regional?  

o Como considerar todas as definições, propostas e metas dos planos 

municipais sem renunciar as possibilidades e necessidades de integração no 

planejamento regional?  
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Esta questão metodológica foi enfrentada no desenvolvimento do Plano 

Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Grande ABC, que teve como 

uma das primeiras atividades a avaliação dos Planos Municipais e a construção de 

consensos das proposições do Plano Regional junto ao Comitê de Programa 

Resíduos Sólidos e assembleia de Prefeitos. 

Cabe destacar que a metodologia de elaboração do Plano foi participativa, 

envolvendo em todas as etapas uma intensa participação dos técnicos municipais 

via Comitê de Resíduos. Por meio de audiências públicas realizadas em todos os 

sete municípios foi possível promover a participação de outros atores locais, como 

associação de catadores, ONGs e demais entidades representantes da sociedade 

civil. 

Este processo construtivista participativo teve, entre outros objetivos, a 

valorização das características e propostas de cada município na formulação da 

politica regional. O resultado deste processo foi estabelecer uma base de grande 

simbiose e uma relação orgânica e dinâmica entre os Planos Municipais e o Plano 

Regional. Destacam-se como resultantes importantes deste processo a definição de 

terminologias técnicas unificadas, o estabelecimento de metas regionais, as 

diretrizes para a implementação de Banco de Dados Regional e programas 

compartilhados.  

 

3.1 Identificação dos desafios comuns aos município s do Grande ABC 

 

Para a construção do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Grande ABC foi necessário identificar, primeiramente, desafios comuns 

da Região, conforme apresentado no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Quadro regional de principais desafios para a gestão dos resíduos 

sólidos na Região do Grande ABC 

Principais Desafios e Entraves  

Inexistência de banco de dados regional que consolide as informações municipais em termos de 
geração, tratamento e disposição final para os diferentes tipos de resíduos possibilitando o 
estabelecimento de indicadores regionais. 

Deficiência quanto à gestão integrada dos resíduos, considerando as dimensões politica, 
econômica, ambiental, cultural e social. 

Baixa capacidade de investimento de alguns municípios, dificultando a implantação de programas e 
sistemas de tratamento dos resíduos. 
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Principais Desafios e Entraves  

Necessidade de fortalecimento das etapas de gestão buscando o atendimento à hierarquia imposta 
pela Politica Nacional de Resíduos Sólidos. 

Dificuldade na integração entre os sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Uso de equipamentos de apoio ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos não 
adaptados às condições e especificidades locais. 

Baixo índice de adesão à coleta seletiva. 

Grande quantidade de contaminantes misturados ao material reciclável acarretando altas taxas de 
rejeito. 

Equipamentos de apoio à coleta seletiva - PEVs, Ecopontos - mal dimensionados. 

Baixa taxa de utilização de equipamentos automatizados de apoio à atividade de triagem. 

Ausência de tecnologias para beneficiamento e agregação de valor aos materiais recicláveis. 

Fragilidade nas estratégias de comercialização conjunta para todos os materiais recicláveis 

Número insuficiente de cooperativas e associações formadas 

Ausência de iniciativas de tratamento de resíduos orgânicos (fração orgânica de fontes limpas e 
resíduos de poda e capina) por meio do processo de compostagem ou outros 

Insuficiência/ausência de cadastro e de controle/fiscalizaçãodos agentes do fluxo dos resíduos da 
construção civil (geradores, transportadores, receptores) 

Deficiência/ausência de conhecimento do fluxo os resíduos gerados, quanto aos quantitativos, 
tipologia de resíduos, agentes envolvidos, custos, entre outros 

Insuficiência/ausência de relacionamento entre órgãos de manejo dos resíduos e órgãos 
regulamentadores/licenciadores dos agentes do fluxo dos resíduos 

Ausência de ações relacionadas ao estímulo de beneficiamento/reciclagem/reutilização dos 
resíduos 

Deficiência na identificação, cadastro e monitoramento dos pontos de disposição irregulares 

Insuficiência/ausência de ações de educação ambiental relacionadas ao tema 

Fragilidade nas iniciativas de Educação ambiental, muitas vezes voltadas apenas à comunicação 
social 

Grande volume de material reciclável e de resíduos orgânicos enviados ao aterro Sanitário. 

Indisponibilidade de novas áreas para a implantação de unidades de disposição final na região 
devido a presença de Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Segurança Aeroportuária e à 
urbanização e ocupação intensas dos territórios. 

Esgotamento da capacidade de aterros municipais e grande dependência de um único aterro 
privado. 

 

Os aspectos apresentados referem-se aos principais desafios dos municípios 

da Região que demandam ações estratégicas para seu enfrentamento. Esta pauta 

de desafios foi estabelecida por meio de um intenso trabalho de levantamento de 

dados em cada município, de avaliações técnicas de programas, projetos e 

estruturas e pela leitura e análise dos próprios Planos Municipais. O Plano Regional 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Grande ABC foi construído com o 



10 

 

propósito de dar respostas a esses principais desafios, conforme apresentado 

adiante. 

 

3.2 Planejamento para Enfrentamento dos Desafios 

 

A identificação dos principais aspectos relacionados aos resíduos sólidos na 

Região do Grande ABC, que se apresentam ainda como entraves ou limitações 

comuns aos municípios, subsidiou as propostas de programas e projetos futuros, 

especialmente para o programa de coleta seletiva, resíduos de construção civil, 

resíduos domiciliares e educação ambiental. 

Sendo assim, entende-se que os desafios e interesses comuns entre os 

Municípios da Região do Grande ABC fortalecem a estratégia de enfrentamento 

conjunto dos problemas relacionados à gestão dos resíduos sólidos. 

O Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Grande ABC, 

portanto, foi elaborado tendo como um dos principais objetivos propor programas e 

sistemas de tratamento de forma integrada, conjunta  e consorciada entre os 

municípios na busca por maior eficiência e atendime nto à Politica Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) .  

Aplicando-se o conceito das etapas de planejamento, a Figura 5 esquematiza 

a estratégia de gestão integrada de resíduos, considerando os desafios prioritários, 

as ações, os programas e, finalmente os instrumentos de controle e avaliação para a 

Região do Grande ABC. 
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Figura 5.  Estratégias de gestão integrada para a Região do Grande ABC 

 

Fonte: Consórcio Intermunicipal Grande ABC (2016) 

 

3.3 Etapa de Implantação 

 

O Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos apontou 

programas prioritários a serem desenvolvidos na Região do Grande ABC, na busca 

de maior sustentabilidade quando comparados a programas executados apenas no 

âmbito municipal.  

O compartilhamento de diretrizes, instrumentos de gestão, equipamentos, 

metas e programas viabiliza a integração regional e possibilita a sinergia nos 

esforços de gestão, controle e fiscalização, proporcionando melhorias e ganhos de 

eficiência dos programas com melhor aproveitamento dos equipamentos e 

infraestrutura. O planejamento da gestão integrada de resíduos potencializa o uso 

dos recursos e possibilita o desenvolvimento regional equânime dos municípios. 

Ademais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a prioridade no acesso 

aos recursos da União no caso de municípios que optem por soluções consorciadas 

para a gestão dos resíduos sólidos, incluídas a elaboração e implementação de 

plano regional. O Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Grande ABC apresentou 3 principais programas regionais para a gestão integrada, 

conforme apresentado no Quadro 2: 
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Quadro 3. Principais programas regionais com objetivos, diretrizes e características 

Programa Objetivos e/ou Diretrizes Principais Carac terísticas 

Programa 
Regional de 

Coleta Seletiva  

� Possibilitar a ação conjunta dos Municípios quanto à 
implementação de programa que priorize a 
minimização, o reaproveitamento e a reciclagem de 
materiais no âmbito do seu território, promovendo o 
desenvolvimento socioambiental, a cooperação 
regional e a sustentabilidade com inclusão social. 

� Desenvolver a cidadania e a consciência ambiental da 
população do Grande ABC. 

� Desenvolver os programas municipais com base no 
planejamento estratégico regional. 

� Ampliar a inclusão social em toda a Região, com 
geração de postos de trabalho e renda e com melhoria 
das condições de trabalho dos catadores, por meio da 
ampliação e qualificação dos programas municipais, 
capacitação e formação continuada. 

� Possibilitar o desenvolvimento e a melhoria da cadeia 
de reciclagem na Região do Grande ABC pela maior 
oferta de materiais recicláveis, tanto em quantidade 
quanto em qualidade, buscando reinseri-los 
diretamente no ciclo de produção.  

� Buscar a sustentabilidade por meio da 
responsabilidade compartilhada, logística reversa e 
compromissos econômico-financeiros assumidos pelo 
setor privado. 

� Possibilitar a agregação de valor aos materiais 
recicláveis. 

� Melhorar a gestão de resíduos na Região do Grande 

Gestão integrada e compartilhada para o planejamento 
regional: a integração regional no manejo dos resíduos 
potencializa os possíveis ganhos da gestão integrada de cada 
Município. O conceito da integração assenta-se na 
complementariedade e abrangência como fatores 
determinantes da efetividade e eficiência que se fundamentam 
no estudo de cenários de integração e compartilhamento 
intermunicipal. 

Responsabilidade Compartilhada:os estudos avançaram nas 
premissas regionais para a efetivação de instrumentos de 
responsabilização das diversas cadeias e fluxos de resíduos, 
especialmente considerando como sua prioridade, a coleta 
seletiva de embalagens. 

Estabelecimento de metas de recuperação de materiais 
recicláveis: foram consideradas as condições e 
especificidades de cada um dos Municípios na adoção de 
metas individuais que, por sua vez, resultaram no cenário 
regional proposto. 

Estimativa de infraestrutura e equipamentos para o sistema de 
coleta e de triagem/beneficiamento de materiais recicláveis: 
dimensionamento de Ecopontos, PEVs, caminhões, assim 
como de quantidades e tipologias de centrais de triagem para 
atender a demanda de coleta e recuperação de materiais 
recicláveis. 

Compartilhamento de estruturas e recursos, tendo como 
principio a cooperação intermunicipal na busca da eficiência 
de todo o sistema: esse compartilhamento, especialmente 
quanto às centrais de triagem, busca atender a demanda de 
triagem, ao mesmo tempo, que permite a racionalização de 
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Programa Objetivos e/ou Diretrizes Principais Carac terísticas 
ABC tratando-os de forma adequada e compartilhando 
responsabilidades entre os diversos atores envolvidos, 
por meio de instrumentos como a logística reversa e 
outros que puderem ser estabelecidos. 

custos e recursos. 

Sustentabilidade para o Programa Regional de Coleta 
Seletiva: os estudos estabeleceram a relação entre os custos 
de coleta seletiva/triagem e os valores de comercialização por 
tipologia de material com base em metas e premissas 
operacionais constituindo-se em uma base de dados 
fundamental para viabilizar a logística reversa de forma 
sustentável na Região do Grande ABC. 

Programa 
Regional de 

Gestão 
Integrada de 
Resíduos da 
Construção 

Civil 

� Observar a seguinte ordem de prioridade: não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. 

� Responsabilização dos geradores, transportadores e 
receptores de resíduos da construção civil e de 
volumosos no âmbito do exercício de suas respectivas 
atividades. 

� Diminuição e, se possível, a erradicação de quaisquer 
formas de destinação inadequada de resíduos da 
construção civil e volumosos. 

� Considerar as especificidades locais e estar em 
consonância com as diretrizes regionais definidas de 
comum acordo para a construção de legislação 
municipal relacionada à Gestão e Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil e Volumosos. 

� Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil devem ser elaborados e efetivamente 
implementados por todos os agentes envolvidos no 
fluxo dos resíduos de construção civil e volumosos.  

� Formalização de padrões regionais para a fiscalização 

Definição de Pequenos e Grandes Geradores de Resíduos da 
Construção Civil: para responsabilização e procedimentos 
específicos para a gestão de resíduos da construção civil, 
dependendo do Gerador. 

Soluções regionalizadas para a gestão e o manejo dos 
Resíduos da Construção Civil gerados nos Municípios: 
garantindo o atendimento à legislação vigente e a diminuição 
dos impactos ao meio, com o estabelecimento de sistemas de 
controle e informação e a disponibilização de equipamentos de 
apoio à coleta, ao beneficiamento e ao estímulo à minimização 
da geração desses resíduos.   

Estruturação de uma rede de áreas receptoras e de 
tratamento de resíduos da construção civil: formada por 
Ecopontos e áreas de triagem e transbordo distribuídos por 
todos os Municípios da Região e priorizando o correto 
beneficiamento e valorização dos resíduos. 

Cooperação regional: busca conjunta e consorciada para 
enfrentamento dos desafios associados à gestão dos resíduos 
de construção civil e volumosos, potencializando os 
investimentos, tanto em termos econômicos quanto 
socioambientais, além de contribuir significativamente para 
melhoria da fiscalização - por meio de grupos regionalizados - 
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Programa Objetivos e/ou Diretrizes Principais Carac terísticas 
e elaboração, implementação, operacionalização e 
monitoramento dos Planos de Gerenciamento. 

que garantam a cobertura de forma padronizada em toda a 
Região. 

Programa 
Regional de 

Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

� Constituir um mecanismo regional permanente que 
favoreça a interlocução entre políticas, programas e 
projetos de educação ambiental e de comunicação 
social desenvolvidos nos municípios do Grande ABC, 
estimulando a troca de experiências, a potencialização 
de ações, a otimização de estruturas de apoio e de 
recursos e a responsabilidade compartilhada, no 
contexto regional. 

� Ampliar mecanismos de comunicação social e redes 
de cooperação entre os municípios na perspectiva da 
interdisciplinaridade e da intersetorialidade, 
estimulando e fomentando a mobilização e a 
participação cidadã. 

� Contribuir para a integração e a consolidação das 
políticas municipais de educação ambiental e dos 
Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. 

Participação de todos os atores envolvidos: atuação dos 
diversos atores (profissionais da educação, saúde e ambiente; 
grupos sociais organizados/cooperativas e associações de 
catadores e de triagem de resíduos; setor público, privado e 
terceiro setor) aportando suas potencialidades e 
competências, em um permanente mecanismo de construção 
coletiva, comunicação e educação entre si (aprendizagem 
social) e junto à população em geral. 

Incorporação das três dimensões da educação - 
conhecimentos, valores e habilidades - necessárias à adoção 
de condutas transformadoras e comprometidas. 

Desenvolvimento de processos de formação continuada 

Definição de estratégias de ação de acordo com os eixos 
temáticos (programa de coleta seletiva, gestão de resíduos da 
construção civil e resíduos sólidos domiciliares). 

Fonte: adaptado Consórcio Intermunicipal Grande ABC (2016) 
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3.4 Etapa de Avaliação  

 

O Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Grande ABC 

estabeleceu um conjunto de instrumentos de monitoramento e indicadores de 

avaliação dos programas, projetos e ações relacionados à gestão e ao manejo de 

resíduos sólidos. 

A aplicação desses indicadores permite verificar a eficácia e eficiência das 

ações e programas e identificar os gargalos e desafios destes parâmetros frente às 

necessidades municipais e regional. 

Os indicadores apresentados são apropriados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS (Ministério das Cidades), possibilitando aos 

Municípios a comparação com a série histórica correspondente e o 

acompanhamento da evolução da prestação dos serviços com outros municípios 

enquadrados na mesma faixa populacional. Para propiciar a integração da aplicação 

desses indicadores foi elaborada a proposta de construção de um banco de dados 

regional alimentado pelos próprios municípios por meio de planilhas eletrônicas com 

a mesma base de informações prestada ao SNIS. Alguns desses indicadores são 

apresentados: 

 

Indicadores de acompanhamento dos Resíduos de Const rução Civil e 

Inservíveis - Pontos de Disposição irregular 

o Massa de RCC per capita em relação à população urbana (SNIS IN029) 

o Taxa de resíduos sólidos da construção civil coletada pela prefeitura em 

relação à quantidade total coletada (SNIS IN026) 

 

Indicadores de acompanhamento da Coleta Seletiva 

o Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em relação à 

população urbana do município (SNIS IN030) 

o Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de secos (exceto matéria 

orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos 

domésticos (SNIS IN053) 

o Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e 

rejeitos) em relação à quantidade total de Resíduos Sólidos Domiciliares e 

Resíduos Sólidos Públicos coletada (SNIS IN031) 
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o Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva (SNIS 

IN054) 

 

4. PRINCIPAIS AVANÇOS DO PLANO REGIONAL RESULTANTES  DO 

PLANEJAMENTO CONJUNTO E INTEGRADO 

 

O Plano Regional definiu diretrizes e metas regionais, e propôs o 

compartilhamento de programas, equipamentos e infraestruturas que viabilizam e 

possibilitam ganhos de eficiência no sistema de gestão e manejo de resíduos 

sólidos. Entre os principais avanços alcançados pelo Plano Regional de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do Grande ABC cabe destacar os seguintes pontos. 

 

• Construção de instrumentos de superação dos limites municipais no 

Planejamento e Governança da gestão integrada de resíduos em um contexto 

metropolitano. 

• Avanços no entendimento dos desafios regionais e na necessidade de 

enfrentamento conjunto. 

• Proposta de compartilhamento de estruturas, programas e projetos. 

• Proposta de significativo ganho de eficiência para os programas de coleta 

seletiva e de triagem de materiais recicláveis. 

• Avanços na definição de premissas e de parâmetros de sustentabilidade 

financeira para a implantação de programas de coleta seletiva e de triagem 

de materiais recicláveis. Nesta questão o Plano avançou na proposição de um 

sistema integrado regional com o compartilhamento e implantação de 

Centrais de Triagem semiautomatizadas que buscam a melhoria das 

condições de trabalho, a inclusão social, a responsabilidade compartilhada 

entre os diversos atores e a justa remuneração pela prestação dos serviços.  

• Avanços na definição de custos de coleta e triagem por tipologia de materiais 

para o cumprimento das metas de reciclagem e a verificação da diferença dos 

custos reais em relação ao preço médio de venda de cada material. 

• Proposta de Acordo Setorial Regional para a logística reversa de 

embalagens. 
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• Proposta de programas regionais de Comunicação e Educação Ambiental, de 

Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e de tratamento e 

destinação dos resíduos domiciliares indiferenciados. 

 

Finalmente cabe destacar que os aspectos tratados no Plano Regional de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Grande ABC são apresentados de forma 

inédita e pioneira, construindo novas abordagens e orientação para a gestão 

integrada de resíduos sólidos por meio do planejamento regional, respeitando as 

peculiaridades e características individuais de cada município. 
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