
PLANO MUNICIPAL DE 
GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS 
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



• Serviços realizados

SERVIÇOS DESCRIÇÃO ABRANGÊNCIA FREQUÊNCIA EXECUTOR

Varrição Varrição de ruas, guias, sarjetas, vias, pontos de ônibus; 

esvaziamento de lixeiras públicas; limpeza de feiras-livres; 

capinação e raspagem. Serviços localizados apenas em 

locais pavimentados.

100% bairros 

pavimentados e 

regularizados

Variável conforme 

características de circulação e 

localização (plano de varrição)

URBAM

Raspagem de 

bueiros

Remoção através de raspagem manual dos resíduos 

sólidos e semissólidos das bocas de lobo

100% bairros 

pavimentados e 

regularizados

Sob demanda SSM regionais

Limpeza de 

valas e 

valetas de 

drenagem

Remoção de pedras, folhas, galhos e mato 100% bairros 

pavimentados e 

regularizados

Sob demanda SSM regionais

Capina e 

roçada

Capina e roçada nos jardins, canteiros centrais e laterais 

das vias públicas, margens dos córregos, taludes, área 

próximas as rodovias, terrenos municipais. Remoção de 

vegetação existente nas juntas entre pavimentos, sarjetas 

e calçadas. Capina seletiva para remoção de pragas

Os 9.202.904,01 m2 

áreas verdes

No tempo seco é mensal e mais 

frequente no período das 

chuvas

SSM e 

terceirizadas 

(controle pelas 

regionais)

Poda, corte 

de raízes e 

supressão de 

árvores

Podas de manutenção, cortes de raízes e supressão de 

árvores de logradouros públicos

Todo o município Conforme planejamento, 

demanda e intempéries

SSM e terceiros 

através de 

licitação



• Serviços de coleta pública (varrição, raspagem de bueiros, capina e roçada, poda,

corte de raízes e supressão de árvores)

COLETA DESCRIÇÃO ABRANGÊNCIA FREQUÊNCIA
DESTINO DO 

RESÍDUO
EXECUTOR

Varrição

Coleta dos sacos amarelos em caminhão 

basculante, realizados sequencialmente ao 

serviço de varrição, seguindo o mesmo 

itinerário e frequência

100% bairros 

pavimentados e 

regularizados

Variável conforme 

características de 

circulação e localização 

(plano de varrição)

Aterro sanitário 

municipal
URBAM

Raspagem de 

bueiros

Coleta de material retirado na sequência do 

serviço

100% bairros 

pavimentados e 

regularizados

Sob demanda
Aterro sanitário 

municipal
SSM

Capina e roçada

Coleta de resíduo predominantemente 

orgânico proveniente do serviço de capina 

e roçada.

Os 9.202.904 m2

No tempo seco é 

mensal e mais 

frequente no período 

das chuvas

ATT Miracema

SSM

Duas empresas 

terceirizadas

Poda, corte de 

raízes e 

supressão de 

árvores

Coleta do material proveniente do serviço

120.000 árvores 

é o universo da 

arborização 

urbana

Conforme 

planejamento, 

demandas e 

intempéries 

ATT Miracema

Equipe própria da 

SSM + empresas 

terceirizadas



• Serviços de coleta pública (animais mortos, construção civil, eletrônicos, pilhas

baterias e pneus)

COLETA DESCRIÇÃO ABRANGÊNCIA
FREQUÊNCI

A

DESTINO DO 

RESÍDUO
EXECUTOR

Animais mortos de pequeno 

porte

Animais são ensacados e coletados 

conforme a legislação referente aos 

resíduos sólidos de serviço de saúde 

(RSSS)

Animais de pequeno 

porte em residências, 

clínicas e vias públicas

Sob 

demanda 

via 156

Para incineração URBAM

Animais mortos de grande porte Equipe específica da SSM
Em vias e terrenos 

públicos

Sob 

demanda 

via 156

Aterro sanitário SSM

Resíduos de construção civil 

(RCC) gerados pela PMSJC

Resíduos provenientes de 

construções, reformas, demolições 

de obras públicas e municipais e 

dispostos de forma irregular.

100 % município
sob 

demanda

Empresa de 

reciclagem
SSM

Entregues nos PEV´s (Ponto de 

entrega voluntária)

11 PEV´s distribuídos em 

toda cidade

Não se 

aplica

Empresa de 

reciclagem
SSM

Especiais (eletrônicos)

Coleta de resíduos gerados pelo 

consumo doméstico que exige 

coleta específica, estruturada 

através de acordos setoriais para 

logística reversa ou pelo próprio 

município.

Todo município

Conforme 

agendamen

to do 

munícipe

Comercializado
Realizado por 

empresa terceirizada

Pilhas, baterias e pneus

Recolhido nos PEV´s e enviados a 

Urbam e no caso dos pneus 

também enviados diretamente a 

Urbam pelos borracheiros

Todo município
Não se 

aplica

Empresas do 

setor recolhem 

para destinação 

adequada

Urbam



• Serviços de coleta pública (seletiva de recicláveis, comum porta a porta)

COLETA DESCRIÇÃO ABRANGÊNCIA FREQUÊNCIA DESTINO DO RESÍDUO EXECUTOR

Seletiva de 

recicláveis

Coleta específica de 

resíduos potencialmente 

recicláveis, separados na 

fonte geradora

São Francisco Xavier: área 

central e áreas adjacentes mais 

próximas

SFX: na área urbana as terças-

feiras e na área rural

Centro de triagem da 

Estação de tratamento 

de resíduos sólidos

URBAM

Núcleo sede de SJC e distrito de 

Eugênio de Melo: 95% do 

município (porta a porta)

Núcleo sede de SJC e distrito 

de Eugênio de Melo: de seg. a 

sáb., variando de 1 a 3 X por 

semana

Comum porta a 

porta

Coleta regular de resíduo 

domiciliar de pequeno 

gerador, realizado porta-a-

porta na área urbana e na 

área rural através de lixeiras 

distribuídas na zona rural.

São Francisco Xavier SFX urbana: as segundas, 

quartas e sábados e rural: de 

segunda a sábado

Aterro sanitário 

municipal

URBAM

Núcleo sede de SJC e distrito de 

Eugênio de Melo: 100 % do 

município

Núcleo sede de SJC e distrito 

de Eugênio de Melo: de seg. a 

sáb., variando de 1 a 3 X por 

semana







• Serviços de coleta pública ( serviços de saúde)

TIPO DE 

COLETA

DESCRIÇÃO ABRANGÊNCIA FREQUÊNCIA DESTINO EXECUTOR

Resíduos de 

Serviços de 

Saúde (RSS)

Coleta de resíduos do grupo A 

(infectante ou biológico), grupo 

E (perfurocortantes), resíduos 

sépticos do terminal rodoviário e 

exumação de cadáveres dos 5 

cemitérios. Destino final é 

terceirizado

21 hospitais, 52 UBS, 171 clinicas 

médicas e laboratórios, 104 

ambulatórios, 120 farmácias, 472 

clínicas odontológicas, 109 

clínicas veterinárias e petshops e 

54 tatuadores, podólogos e 

esteticistas (total de 1103, 

referente a todos os geradores)

Baseada no volume 

gerado, pode ser 

diária, semanal ou 

quinzenal.

Incineração terceirizado 

e cinzas encaminhadas 

ao aterro industrial 

(responsabilidade 

terceirizada)

URBAM (coleta), 

terceirizada 

(tratamento e destino 

cinzas)



• Logística Reversa (obrigatória pela lei federal 12.305/10)

TIPO DE MATERIAL PRECEITOS LEGAIS
DESCRIÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA EM S. JOSÉ DOS 

CAMPOS

Agrotóxicos , seus 

resíduos e embalagens

Lei federal nº 12.305 de Agosto de 2010, artº

33; Lei Federal nº 7.802 de julho de 1989; 

Decreto Federal nº 4.474, de janeiro de 2002 

que regulamenta a Lei nº 7.802/89.

Embalagem comprada anteriormente é devolvida ao 

distribuidor no ato da nova compra.

Pilhas e Baterias

Lei federal nº 12.305 de Agosto de 2010, artº 

33.
Recolhidos por empresa especializada (com 

agendamento) que cobra os custos do fabricante.

Pneus

Lei federal nº 12.305 de Agosto de 2010, artº 

33.

Encaminhado a UTR armazenado e retirado por 

empresa autorizada 

Óleos lubrificantes, 

seus resíduos e 

embalagens

Lei federal nº 12.305 de Agosto de 2010, artº 

33; Portarias Interministeriais MMA/MME e 

com a Resolução Conama Nº 362/2005

Recolhido por empresas especializadas

Lâmpadas 

fluorescentes, de vapor 

de sódio e mercúrio e 

de luz mista

Lei federal nº 12.305 de Agosto de 2010, artº 

33.

Realizado pelo município sem participação da indústria 

de acordo com resposta ao ofício n º290/13 SEMEA e 

277/13 SEMEA (ABILUX )

Produtos 

eletroeletrônicos e 

seus componentes

Lei federal nº 12.305 de Agosto de 2010, artº 

33.
Encaminhado a UTR armazenado e retirado por 

empresa autorizada 



• Taxa de lixo
Imóveis residenciais – 5 alíquotas que variam pela área do imóvel (variando de 0,11 a
0,94 UFRs/ano de R$9,00 a R$76,95);

Imóveis industriais – 5 alíquotas estabelecidas pelo tamanho da testada do imóvel
(variando de 2,06 a 465,85 UFRs/ano de R$168,65 a R$38.136,45)

Imóveis comerciais, serviço e demais – 4 alíquotas estabelecidas pelo tamanho da
testada do imóvel (variando de 0,39 a 23,71 UFRs/ano de R$31,92 a R$1.941,13)

VALOR  TOTAL  LANÇADO  EM  2013:  R$ 9.325.302,43 

• Análise dos dados

1) O valor por habitante, considerando o valor lançado em 2013, é de R$ 13,85;
2) Os grandes geradores industriais podem obter isenção, se comprovada a

destinação por coleta própria;
3) Os estabelecimentos comerciais são potenciais grandes geradores, passíveis de

coleta pública, mas o volume de geração está relacionado ao tipo de produto
comercializado e não ao tamanho do imóvel.

4) A forma de taxação atual não estimula a “não geração” ou a prática adequada do
manejo de resíduos;

5) Não existe relação entre a frequência de serviço prestado com os valores
estabelecidos.



Dados do Serviço de varrição

2008 2009 2010 2011 2012 2013

km varrição/ ano 337200 337200 337200 339465 339465 384000

TOTAL (ton/ano) 13.502,77 12.869,43 13.195,47 13.103,75 12.237,65 11.991,42

kg/hab./dia 0,061 0,057 0,057 0,056 0,053 0,049

km var./hab/ano 0,0222 0,0209 0,0209 0,0206 0,0192 0,0178

O custo da varrição + custo
coleta varrição + custo
aterramento dos resíduos =
custo total do serviço de
varrição

2013

R$/ano

custo serviço varrição 33.043.200,00 

custo coleta de 

varrição 2.535.705,67 

custo total operação 

aterro 745.146,84 

custo total 36.326.065,51 

custo por hab. 53,96 



Dados da Coleta comum domiciliar

o custo da coleta + custo
aterramento dos
resíduos = custo total do
serviço de coleta comum

2008 2009 2010 2011 2012 2013

volume coleta 

em ton. 130839,6 142699,53 145335,18 150746,48 153876,48 160613,23

Kg por hab/ano 214,76 231,70 230,72 236,70 241,61 238,56

Kg por hab/dia 0,588 0,635 0,632 0,648 0,662 0,654

2013

R$

custo coleta 23.610.144,81 

custo operação 

aterro 9.980.506,11 

custo total da 

serviço de coleta 33.590.650,92 

custo ano/hab 49,89 



Dados da Coleta seletiva recicláveis domiciliar

o custo da
coleta + custo
triagem + custo
do aterramento
o rejeito = custo
total do serviço
de coleta
seletiva

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ano ano ano ano ano ano

Coleta em ton. 8.257,33 11.535,50 9.426,82 14.900,85 16.159,50 15.135,13

Triado em ton. 4.387,08 6.756,46 5.477,16 8.749,92 9.413,55 9.694,41

Comercializado em ton. 651,38 698,32 770,65 7.549,91 7.504,25 6.101,47

Rejeito em ton. 3.870,25 4.779,04 3.949,66 6.150,93 6.745,95 5.440,72

% rejeito relação ao 

coletado 46,9% 41,4% 41,9% 41,3% 41,7% 35,9%

2013

R$

CUSTO COLETA 3.200.474,59

CUSTO DA 

TRIAGEM 8.249.099,90

CUSTO ATERRO 

DO REJEITO 338.086,34

TOTAL COLETA 

SELETIVA 11.787.660,83

2013

VALOR 

COMERCIALIZADO 2.305.329,09

% RELATIVO AO 

CUSTO 19,56%

SALDO CUSTO DA 

COLETA 9.482.331,74



Dados da Coleta especiais

Tipo de material coletado Total ano

Diversos (Kg)

Chapas de Raio X 1.990
Sucata de Equip. Eletrônico 36.540

Sucata de Líquido Fixador 1.385

Sucata de Líquido Revelador 2.940
Sucata de Óleo Queimado 9.300
Sucata de Isopor 24.500

Número de itens por ano

PEV Lâmpadas Tintas Pneus Pilhas Baterias Monitores

Campo dos Alemães 2361 0 2714 3401 291 10

Galo Branco 2212 0 999 5104 429 0

Interlagos 1031 0 425 3236 405 3

31 de Março 4757 0 837 6859 1090 0

Novo Horizonte 4090 0 1813 5971 165 1

Altos de Santana 2428 1 972 3541 190 0

Satélite 8491 17 2238 20309 3029 5

Jd. Jussara 1521 0 747 2768 1180 0

Vila Jaci 1662 0 272 1764 68 0

D. Pedro II 1069 0 1080 704 70 0

Res. Gazzo 2103 0 3289 3893 247 1

Total 31725 18 15386 57550 7164 20



Nº DE GERADORES Nº DE 
TRANSPORTADORES

ATT E DESTINO 
FINAIS

VOLUME TOTAL 
m³/ ano

AUTORIZAÇÃO  DE 
TRANSP.

5790 117 42 134.475,70 26.851



Dados de RCC coletados nos PEVs

Quant. PEV LOCAL SITUAÇÃO
VOLUME DE CAPTAÇÃO 

ANO (M3)

1
Campos dos 

Alemães

Avenida dos 

Evangélicos, nº 601
Em operação 6.395

2
Jardim 

Interlagos

Rua Ubirajara 

Raimundo de Souza, 

nº 21

Em operação 2.320

3 Galo Branco
Avenida B. Luiz de 

Medeiros, nº 811
Em operação 2.435

4
Trinta e um de 

Março
Rua Guidoval, nº 100 Em operação 5.930

5 Novo Horizonte Rua do Topógrafos, s/n Em operação 5.020

6 Alto de Santana
Rua Alto do Rio Doce, 

nº 1075
Em operação 4.605

7 Satélite
Rua Estrela Dalva, nº 

135
Em operação 8.125

8 Vila Jaci Rua Xavantes, nº 367 Em operação 3.705

9 Martins Pereira
Rua Ana Gonçalves da 

Cunha, nº 370
Em operação 3.370

10 Dom Pedro II
Rua Trinta e Sete, nº 

130
Em operação 4.365

11
Residencial 

Gazzo

Estrada Arcílio Moreira 

da Silva, s/n
Em operação 6.550

TOTAL COLETADO ANO 52820



• Análise do sistema de resíduos da construção civil

– Apenas parte dos grandes geradores de RCC são obrigados a registrar
os Plano de Gerenciamento de RCC para obtenção de alvará de
construção;

– O sistema encontra poucos locais para destinação adequada e apenas
1 recicladora;

– O mercado da construção civil tem dificuldade em absorver o material
reciclado;

– O município não tem ainda nenhuma legislação que favoreça a
utilização de reciclados da Construção Civil em obras públicas;

– A administração municipal ainda tem dificuldade em dar destinação aos
seus RCC;

– O gesso e o amianto coletados nos PEVs, que até o momento são
encaminhados ao Aterro “Industrial” são totalmente custeados pela
municipalidade;

– Estima-se que em média gera-se 1,7 kg de resíduos da construção civil
por habitante por dia.



Dados de volumosos coletados nos PEVs

Número de itens por ano

PEV Sofás Colchões

Campo dos Alemães 448 344

Galo Branco 307 257

Interlagos 306 186

31 de Março 629 574

Novo Horizonte 619 439

Altos de Santana 531 438

Satélite 743 477

Jd. Jussara 379 281

Vila Jaci 370 231

D. Pedro II 287 252

Res. Gazzo 669 474

Total 5288 3953



• Quadro síntese da coleta em São José dos Campos

SERVIÇO+COLETA
+DISPOSIÇÃO 

FINAL Total ano (ton)
quilo por 
hab. ano

quilo 
hab. 
Dia

% do 
valor
total valor contratual ano

% do valor 
total custo/ton

valor per capto 
ano 

PODA, CORTE DE 
RAÍZ E 

SUPRESSÃO DE 
ÁRVORE; CAPINA 

E ROÇADA 43.200,50 64,167 0,176 18,52% R$    15.120.175,00 14,85% R$     350,00 R$                22,46 

VARRIÇÃO 11.991,42 17,811 0,049 5,14% R$    33.043.200,00 32,46% R$  2.755,57 R$                49,08 

COLETA COMUM 161.580,43 239,999 0,658 69,26% R$    33.590.650,92 33,00% R$     207,89 R$                49,89 
COLETA SELETIVA 14.998,49 22,278 0,061 6,43% R$    11.787.660,83 11,58% R$     785,92 R$                17,51 

RCC PMSJC + PEVs 
+ LIMPEZAS EM 

GERAL + 
CATATRECO 40.474,88 60,118 0,165 17,35% R$      4.538.853,04 4,46% R$     112,14 R$                  6,74 

SABESP LODO DE 
ESGOTO 3.190,68 4,739 0,013 1,37% R$         198.268,86 0,19% R$       62,14 R$                  0,29 

HOSPITALAR 1049,82 1,559 0,004 0,45% R$      3.524.245,74 3,46% R$  3.357,00 R$                  5,23 

TOTAL 233.285,72 346,504 0,949 100% R$  101.803.054,40 100% R$     436,39 R$              151,21 



• Análise dos dados

1) O valor lançado de taxa de lixo representa 9,16% do orçamento comprometido
com o serviço;

2) O serviço de varrição mais o de coleta comum representa 66,53 % do orçamento
comprometido;

3) Embora a coleta seletiva represente 9,3 do peso da coleta comum, o seu custo
corresponde a 35,09 % do valor da coleta comum;

4) A coleta do resíduo da saúde embora envolva coleta de atividades públicas e
privadas é totalmente custeada pela municipalidade e representa 3,46% dos
valores comprometidos;

5) 5) As coletas especiais de resíduos previstas na logística reversa estão sendo
custeadas pela municipalidade sem participação do fabricante, no caso das
lâmpadas, além do custo da coleta a municipalidade paga pela descontaminação.

6) Os resíduos domiciliares recolhidos porta a porta representam 58,44% do volume
de resíduos produzidos e manejados pela municipalidade;

7) Dos resíduos manejados pela municipalidade 81,83 % vão para o aterro sanitário.



DESCRIÇÃO (gravimetria) %

Metais (ferrosos e ñ ferrosos) 0,96

Plásticos (PVC, moles e duros) 9,61

Papeis e papelões 9,18

Inertes 12,61

Longa vida 0,61

Vidros 1,41

*Recicláveis 34,38

* *Orgânicos 58,16

*** Rejeitos 7,46

Total – Coleta Regular 100

Análise dos dados

1) Existe um potencial de aproximadamente 34,38 % de resíduos recicláveis na coleta
comum que estão sendo aterrados;

2) Se reciclarmos 100 % dos resíduos da composição do nosso lixo enterrado
considerando o modelo de coleta e manejo atual, incrementará 30,56% nos
valores comprometidos atualmente

3) Não há tratamento para resíduos orgânicos;
4) O tratamento de resíduos orgânicos pode impactar sensivelmente o volume

aterrado com custos menores ao do tratamento de recicláveis.



CONCLUSÃO

- Independente de ações de manejo específicas, é fundamental a adoção de novas tecnologias
que permitam otimizar o aterro sanitário do município, pois seu esgotamento é inevitável. O
município deve considerar e provocar uma discussão regional para buscar solução para este
problema;

- A municipalidade precisa aprimorar seu sistema de controle da gestão integrada de resíduos,
com o objetivo de otimizar os custos dos serviços e manejo de resíduos;

- São José dos Campos precisa investir em soluções de tratamento de resíduos a fim de
diminuir a destinação para o aterro;

- Os preceitos de logística reversa e responsabilidade compartilhada estabelecidos pela
política nacional de resíduos até o momento avançaram apenas até onde o mercado pode
absorver o custo, no entanto, a maior parte do custo da reciclagem da logística reversa dos
resíduos está sendo absorvido pelo poder público municipal;

- A política tarifária do município pode ser revista de maneira a permitir que a não geração e as
práticas adequadas de manejo dos resíduos sejam incentivadas;

- A municipalidade pode criar legislação específica que incentive e privilegie a utilização de
materiais Recicláveis na Construção Civil.


