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I - Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 
 
 
 
 

Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais – RSD 
 
 
 
 
 
 
 

RSD Secos    RSD Úmidos 
 
 

A mágica do desaparecimento do LIXO... 
 

 
 
 

 



Projeção de geração de resíduos x população. Produção – 1,52 kg/hab/dia 
Fonte de dados de população: SEADE 
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 



Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 

Perfil da geração de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, 
discriminados por natureza de resíduo, considerando a média de 

população, em histórico de 10 anos (media mensal) 
. 
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Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos - 2011  
 
RDS secos 
Média Nacional -31,9%  
Bertioga - 31,33% 
 
RDS úmidos 
Média Nacional– 51,4% 
Bertioga - 52,5% local   
 



RECICLÁVEL - Grandes geradores: Riviera de São Lourenço, SESC e Coleta Seletiva Municipal 

 

• Riviera de São Lourenço – 20,23 t/mês 

• SESC – 1,45 t/mês s 

• Coleta Seletiva e Triagem – 11,00 t/mês 

• Coleta Total de Resíduos – 2.400,00 t/mês 

Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais ( Recicláveis) 
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 
RSD Secos 

 
Empresa Terracom - serviço de coleta e encaminha p/ Cooperativa de Triagem de Sucata União de Bertioga 
(COOPERSUBERT) convênio com o município desde outubro/2011 - 21 cooperados sendo 7 ativos 
 
Geração – 11,00 ton/mês  
Área de Abrangência –  24,4% do território do município 
Coleta – por caminhão que coleta nas vias públicas do município e descarrega na área de triagem da COOPERSUBERT  
Porta a Porta – Bairros Centro, Maitinga, Rio da Praia e Indaiá 
Locais de Entrega Voluntária - LEVs  -dispostos em 56 pontos ao longo do município (desde Caiubura até Boraceia) 

Destinação Final -  Após triado, os materiais segregados em 
papel, vidro, metal e plástico são prensados e comercializados. 
 O rejeito é encaminhado para Aterro Sanitário 
 
Normativas legais - LEI Nº 593/04 “Disciplina a atividade de 
coleta de materiais recicláveis nas vias públicas e dá outras 
providências.”.  
DECRETO Nº 994/05 “Regulamenta a Lei Municipal nº 593, de 
27 de maio de 2004, que dispõe sobre a atividade de coleta de 
materiais recicláveis nas vias públicas”. 
  

Caminhão utilizado para a realização da Coleta Seletiva 
LIXO SECO -  (Vidro, plástico, papel e alumínio)  
manutenção dos LEVs e porta-porta 



Locais de Entrega Voluntária - LEV 



Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais ( Recicláveis) 

  

PLANILHA DE CONTROLE DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL 

mês: fevereiro/2015 

Materiais Peso Kg Valor unit Valor unit Valor Total Comprador 

P
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el
 

Aparas de Papelão  6210 

7330 

0,18 1117,8 Teruo 
Papel Branco     0   

Aparas Pós Consumo de Longa Vida     0   
Papel Misto 1120 0,80 896 Teruo 
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 PP   

0 

  0   
PAD     0   
PET     0   
PVC     0   
Aparas     0   

M
e
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Misto 
3600 3600 0,30 1080 Araújo 

V
id

ro
 Misto   

  

  0   
Branco     0   
Marrom     0   
Verde     0   

Outros 
Eletroeletrônicos       0   
Óleo comestível       0   

Total gerado e arrecadado 10930 kg   3093,8 Reais 

Valor por Cooperado nº coop 5   R$/pessoa 618,76 



Resíduos Sólidos Recicláveis 

Bertioga - coleta seletiva é uma realidade. Diversos bairros já contam com o serviço. O lixo útil 
deve ser colocado em sacos separados do lixo úmido, de preferência em outra cor que não 
seja preto, ou identificado com reciclável. Informação: 3317-4599 
 
CONFIRA ABAIXO AS DATAS E LOCAIS POR ONDE O CAMINHÃO COLETA SELETIVA PASSA: 
 
- Segunda-feira: Maitinga (antigo Maitinga e Vila Agaó) e Rio da Praia (Sesc) 
- Quarta-feira: Centro (antigo Centro, Vila, Jardim Veleiro, Jardim Lido, Vila Clipper, Vila 
Itapanhaú, Jardim Paulista e Parque Estoril). Albatroz (Albatroz I e II) e Jardim Vicente de 
Carvalho  (apenas na Avenida principal)  
- Quinta-feira: Indaiá 

 
LEV’s: Locais de Entrega Voluntária – 56 pontos identificados no Município 
 
COLETA DO LIXO ÚMIDO: 
Deposite o lixo doméstico somente nos dias em que o caminhão coletor passa no bairro 
Segundas, quartas e sextas-feiras: Jardim Raphael, Caiubura, Vista Linda, Indaiá e São 
Lourenço 
Terças, quintas-feiras e sábados: Rio da Praia, Maitinga, Ilha I, Ilha II, Guaratuba, Boracéia 
Diária: Centro e no Jardim Vicente de Carvalho  
 
 



Educação Ambiental 

Comunidade Escolar 
• Publicação da Instrução Normativa SE 01/2012, que Estabelece 

Diretrizes Pedagógicas para a Educação ambiental na Rede 
Municipal de Bertioga, cujo artigo 3º diz:“ Todas as unidades 
escolares deverão vivenciar a prática eco educacional dos 3Rs: 
Reduzir, Reutilizar e Reciclar junto a todos os alunos e 
funcionários” 

• Locais de Entrega Voluntária - LEV presente em 26 Escolas; 
• Realização de diversas atividades nas áreas de consumo 

consciente, oficinas diversas de reciclagem e reutilização de 
resíduos, concursos de redação e desenhos sensibilizadores 
sobre o tema. Entre as ações destaca-se o projeto de combate 
ao desperdício de resíduo desenvolvido pela EMEIF Rio da 
Granja, onde é realizado a pesagem das sobras das refeições de 
cada aluno; 

• Disponibilização de latões de padrão internacional de cores para 
cada tipo de resíduos em todas as unidades escolares 
municipais; 

•  As estruturas das unidades escolares municipais não dispõe de 
espaço apropriado para armazenamento temporário de resíduos 
sólidos secos; 

• Trabalho do conteúdo ambiental de forma transversal no 
curriculo escolar incluindo a abordagem sobre resíduos sólidos. 
 

Material da Apostila Opet trabalhada das unidades 
escolares de Bertioga. 



 

Comunidade Administrativa 
• Implantação da Agenda Ambiental da  
Administração Pública – A3P  
 
Comunidade Geral 
• Realização de seminários e conferências 
• Sensibilização nas feiras livres sobre o LEV, 

compostagem e aproveitamento integral 
de alimento  

• Publicação da Lei  Municipal 694/06 
“Institui o Programa Municipal de Redução 
do Lixo e do Desperdício, e dá outras 
providências.” 
 

Educação Ambiental 

Imagens de funcionários da SM trabalhando nas 
férias livres sensibilizando a população quanto 
aos LEV’s, arrecadando materiais  recicláveis e 
óleo comestível, além de distribuir dicas de 
receitas de aproveitamento integral de 
alimentos. Atividades Município Verde Azul 



Entregue o seu lixo seco limpo e o lixo 

especial todas as _________- feiras na(o) 
________________. 

3 

E do lixo especial 

Óleo de cozinha 

armazenado em garrafa 

pet  fechada 

O que é LIXO ESPECIAL? 

Pilhas e baterias 
Lâmpadas, 

pneus 

Embalagens 

3 razões para você colaborar com a Coleta Seletiva 

+ emprego 
Em Bertioga, a coleta seletiva vem gerando emprego à cidadãos bertioguenses 
por meio da cooperativa local . 

+ preservação ambiental 
O ato de reciclar diminui a necessidade de retirar da natureza mais matéria 

prima para a produção de novos produtos, evitando assim o desmatamento e 
poluição do meio ambiente. 
A disposição inadequada de lixo prejudica as diversas formas de vidas que 

vivem nos rios e mares  além de comprometer o  tratamento da água que chega 
a nossas casa. Prejudica também o solo, subsolo e água subterrânea 

+ saúde  
O lixo seco é ótimo abrigo para ratos, aranhas, escorpiões e mosquitos incluindo 

o transmissor da dengue.  Já as Pilhas e baterias são extremamente tóxicas à 
saúde humana, pois contêm metais pesados. 
Dar o destino correto para o lixo é também questão de saúde! 

 
Participe. Torne o seu Lixo Útil para o planeta e para você! 

 
É a Prefeitura de Bertioga levando a Coleta Seletiva mais 

perto de você! 

“nossa Casa, nossa Cidade, nosso Planeta” 

 
Saiba mais. www.bertioga.gov.sp.br 

Eletroeletrônico 



 



 



ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO 



Destinação intermediária – Área de Transbordo Morro Acaraú 

 
 
 
 

Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 















Próximos 

passos... 



Operacionalização dos equipamentos de  
refino de óleo comestível   



 Operacionalização da usina de 
beneficiamento de coco verde 



Construção e  
Operacionalização de 

Pontos de Entrega 
Voluntária – PEV’s 

(resíduos volumosos, 
RCC e poda) 



Fornecimento da Unidade de Triagem  
e Beneficiamento de Resíduos de Construção Civil 



 

Outros Desafios também a serem encarados... 
 

•Fortalecimento da Cooperativa 

•Plano de Comunicação do Sistema de Coleta Seletiva 

•Plano de Gestão Municipal Integrada de Resíduos Sólidos 

•Estratégias de Educação Ambiental comunitária buscando a adesão 
da população neste novo sistema de Coleta de Resíduos 

 
 

 



 

“Necessitamos re-pensar e mudar com 
criatividade e imaginação os valores pelos 
quais vivemos, as escolhas que fazemos e 

as ações que praticamos”  
(Declaração de Almedabab – India 2007 – IV Encontro de EA) 

 

Esta reflexão é o grande desafio que Bertioga precisa vencer no seu 
programa de Educação Ambiental que busca a implantação de um 

Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos efetivo e com a 
participação consciente e responsável de  todos os atores que 

compõe esse processo. 



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
www.bertioga.sp.gov.br 

“Nossa Casa, Nossa Cidade, Nosso Planeta” 


