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JUSTIFICATIVA - PL 0170/2017 
A presente propositura coaduna com os programas da Administração Municipal que 

salienta a importância da parceria entre as três esferas de governo de maneira a viabilizar o 
Empreenda Fácil e a constituição de novas empresas de baixo risco que correspondem mais 
de 80% (oitenta por cento), além de geração de emprego e renda à população de baixa renda 
ou que se encontram no mercado informal, e aumento dos investimentos em uma seara nova. 

O intenso crescimento populacional traz consigo uma preocupação ambiental, já que, 
diante da necessidade de exploração dos recursos naturais, a adoção de políticas de 
reciclagem faz-se fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentável. Neste cenário, os 
resíduos sólidos urbanos dentre eles os resíduos de construção e demolição (RCD) apesar de 
possuírem alto potencial de reciclagem, a estes sempre foi dispensado o tratamento de lixo. Da 
mesma forma o tratamento dado a outros resíduos que poderiam ser reaproveitados como o 
plástico, o alumínio (latinhas de refrigerantes) o vidro, tecidos, papéis e papelão são 
descartados incorretamente indo parar em nascentes e córregos acarretando alagamento, 
poluição, doenças com a proliferação de vetores e alto custo de despesas com aterros. 

A proposta se assenta nos três pilares da Sustentabilidade, o econômico com aumento 
dos investimentos em um mercado diversificado; social com geração de emprego e renda à 
população de baixa renda ou que se encontram no mercado informal e ambiental com a 
economia gerada com a máquina recicladora e o benefício que traz ao meio ambiente, pois o 
material triturado proveniente por exemplo da construção civil é moído em três espécies: 
pedregulho, granulado e areia, que podem ser utilizados como pavimento, base na construção 
de calçadas e fabricação de concretos não-estruturais, segundo técnicos do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de SP (IPT) deixando de ser descartados irregularmente no 
município conforme exigência do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) além de 
diminuir a extração de matéria-prima na natureza. 

Os plásticos comuns podem ser facilmente moídos e reprocessados pela sua 
flexibilidade, e um dos exemplos mais conhecidos é a reciclagem das garrafas PET. O alumínio 
é o têm dado melhores resultados. Já os compósitos, por outro lado, são feitos com resina 
termofixa e fibras de reforço, como por exemplo a fibra de vidro. Os polímeros termofixos não 
fundem com o aquecimento e são mais rígidos por conta da maior complexidade em sua 
formação química, com ligações cruzadas. Isso inviabiliza uma solução rápida e única para o 
reaproveitamento dos materiais. Cerca de 10% do total dos materiais compósitos produzidos 
são perdidos na forma de resíduos, o que aumenta o passivo ambiental (os resíduos precisam 
ser enviados a aterros sanitários pelo fato de serem de classe II) e os custos associados ao 
descarte. Em janeiro de 2010, duas unidades do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) - o 
Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas e o Laboratório de Materiais de 
Construção Civil - desenvolveram soluções de custo e investimento baixos a fim de reintegrar 
descartes industriais de compósitos no próprio processo produtivo ou em outras aplicações, 
como exemplo os Bancos de estádio de futebol são uma das aplicações possíveis dos 
materiais compósitos. Um estudo sobre a trituração e a moagem dos resíduos permitiu ao IPT 
priorizar os estudos de alternativas de diversas aplicações, como chapas de poliuretano, 
madeira plástica, painéis, mármore sintético, concreto na construção civil e isolantes térmicos. 
Podendo desenvolver um produto que utiliza de 80 a 100% de resíduo de compósitos e será 
utilizado em pisos no segmento de transportes, incluindo ônibus, implementos rodoviários e 
vans, a fim de substituir outros materiais. Outra empresa está iniciando a implantação dos 
compósitos como reforço na fabricação de ETAs (Estação de Tratamento de Água) e de ETEs 
(Estação de Tratamento de Esgoto). 



Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PL 0170/2017 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

A importância do poder público fomentar e viabilizar novos empreendimentos 
ECOAMBIENTAIS é de suma importância para São Paulo que hoje produz diariamente cerca 
de 20 mil toneladas de lixo diariamente e só de resíduos domiciliares são coletados cerca de 
12 mil toneladas/dia. Diariamente é percorrida uma área de 1.523 km2 no Município e estima-
se que mais de 11 milhões de pessoas são beneficiadas pela coleta. Boa parte desse volume 
tem sua destinação final nos aterros. Entretanto esse volume pode ser reduzido através de 
educação ambiental; com a ampliação da coleta seletiva, o descarte correto e 
reaproveitamento através da reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos como os 
da construção civil (entulhos) encaminhando-os às Usinas de Reciclagem de materiais da 
Construção Civil e Resíduos Volumosos (URCC); através das Cooperativas de Catadores de 
Materiais Recicláveis e a implementação de Empreendimentos ECOAMBIENTAIS e de 
Economia Popular Solidária. 

Com a proposta haverá redução significativa do impacto ambiental que o descarte e a 
destinação incorreta dos resíduos sólidos urbanos acarretam ao meio ambiente e o ganho 
sócio econômico da região onde for implantado com a melhoria da qualidade de vida dos 
moradores e dos catadores de materiais recicláveis e de suas famílias, por meio da 
estruturação e fortalecimento dos empreendimentos de catadores de resíduos reciclados e pós 
consumo. 

Para que isso ocorra, o modelo de constituição e gestão poderá ser através de 
empresas de pequeno porte ou através de cooperativas e associações é necessário investir em 
treinamentos e capacitações; e todo material coletado de forma organizada, com colaboradores 
devidamente identificados e uniformizados, atendendo aos padrões e normas de segurança. 

Além disso organizar e propiciar uma estrutura completa para coleta, transporte, 
processamento e destinação de materiais recicláveis, aumentar a capacidade de 
processamento para atender uma alta demanda de trabalho, com um centro logístico 
perfeitamente adequado ao processamento de um alto volume de materiais recicláveis, 
estrategicamente localizados e de fácil acesso as principais vias, o gerenciamento das 
operações, trabalhando com tecnologias e sistemas que ofereçam agilidade e transparência na 
disponibilização dos dados de quanto cada empresa está contribuindo com o meio ambiente, 
atendendo as normas ambientais vigentes, em cumprimento a logística reversa prescrita na Lei 
Federal 12.305/10 e que seus produtos recebam tratamento adequado antes da destinação 
final. Durante este processo, o material deve ser monitorado de forma a garantir sua 
rastreabilidade. 

A importância de sua comercialização se faça através de um trabalho em rede, o que 
permitirá maior ganho e a geração de trabalho e renda, além da destinação correta dos 
resíduos gerados no dia a dia dos paulistanos e também nos grandes eventos que são 
realizados na metrópole. 

Com o material reprocessado e reciclado criar novos empreendimentos 
ambientalmente sustentáveis, propiciando que esses insumos sejam reaproveitados ou 
reutilizados na produção de manufaturas. 

Requeiro, pois, o apoio dos Nobres Pares para aprovação da presente propositura. 
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