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RESUMO 

 

Este trabalho faz a primeira avaliação da implementação do Plano de Comunicação Social e 

Educação Ambiental Participativa, elaborado no segundo semestre de 2012 e posto em prática a 
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partir de 2013. Como resultado, temos vários desdobramentos em relação ao plano que impactam 

nas várias partes da cadeia da gestão integrada de resíduos sólidos da cidade de Santo André – 

SP. Tal plano é um das medidas solicitadas pelo órgão licenciador do Estado de São Paulo – Cia. 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB – para a nova fase de disposição final de resíduos 

sólidos urbanos do Aterro Sanitário Municipal, principal equipamento da Central de Tratamento de 

Resíduos de Santo André – CTR.  

 

Palavras-chave: Educação ambiental, resíduos sólidos, gestão integrada, aterro sanitário. 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

Apesar de ser o melhor sistema para a disposição final de resíduos sólidos no solo, a ampliação e 

manutenção de aterros sanitários resultam em enormes impactos decorrentes de suas atividades, 

a começar pelo fato de que o sítio que o recebe terá milhões de toneladas em carga, além de 

outros impactos causados, como à fauna e flora nativas, somada às incomodidades a vizinhos. 

Isso ocorre, mesmo com uma operação correta de disposição final de resíduos sólidos e mesmo 

que se respeite as distâncias recomendadas (ABNT/NBR 13896/97) como, por exemplo, a faixa 

de 500m de distância para edificações comerciais e residenciais.  

Em qualquer ação para a mitigação de tais impactos passa por outras etapas da gestão integrada 

de resíduos sólidos (GIRS). Segundo Zaneti & Sá (2002), o modelo tradicional de gestão de 

resíduos é um processo de ações antrópicas interligadas em cadeia, onde cada etapa reflete 

diretamente na outra. Dessa forma, temos numa ponta dessa cadeia, imensas quantidades de 

resíduos cuja geração tem se ampliado devido ao “crescimento e a longevidade da população 

aliados à intensa urbanização e à expansão do consumo de novas tecnologias (Jabobi & Besen, 

2011), e na outra ponta, estão os locais de destinação e disposição final, cujas restrições 

ambientais fazem com que seja cada vez mais difícil de se encontrar áreas adequadas, 

especialmente em regiões com grande contingentes populacionais, como nas Regiões 

Metropolitanas. Ou seja, todas as ações então articuladas para que, numa das pontas dessa 

cadeia, o bom gerenciamento do aterro sanitário passe também por uma gestão integrada de 

resíduos sólidos. E, para que essa gestão seja minimamente exitosa, se faz necessário a 

elaboração e execução de planos de educação ambiental uma vez que estamos tratando de 

mudanças de comportamento para um problema que foi historicamente relegado a um papel 

menor por diferentes atores da sociedade (SPIRN, 1995; PINTO, 1999; JACOBI & BESEN, 2011). 

  

Assim, nessa lógica, para efeito de licenciamento da nova etapa do aterro sanitário de Santo 

André-SP, da Central de Tratamento de Resíduos de Santo André (CTR), foram realizados uma 
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série de planos, programas e projetos em concordância com o órgão licenciador ambiental, a Cia. 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB – entre eles, o Plano de Comunicação Social e 

Educação Ambiental Participativa – PCSEAP. Elaborado em 2012 e implementado a partir do 

primeiro semestre de 2013, completou cinco anos de atividades atendendo os diferentes escopos 

inseridos nesse plano, em 2017. 

O objetivo deste artigo é realizar as primeiras avaliações das atividades determinadas e geradas 

pelo escopo estabelecido pelo programa e as atividades que vieram a se incorporar.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Na gestão pública há uma série de planos, programas e projetos que podem, ou não, serem 

implementados. Não serão aprofundadas aqui, conceitos e questões que permeiam a disciplina de 

gestão pública vinculadas às ciências humanas, tampouco áreas como as ciências sociais e 

políticas, entretanto, é importante evidenciar, a importância estratégica dos projetos como meios 

para realização do planejamento, observando que uma entidade bem sucedida tem em si um fluxo 

de projetos para lidar com a mudança inevitável enfrentada por todas as organizações, sejam elas 

públicas ou privadas (CLELAND & IRELAND,2002). 

No caso o PCSEAP, foi implementado de acordo com a estrutura municipal de gestão e 

saneamento ambiental de Santo André, a cargo do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental 

de Santo André – SEMASA – que se orienta pela Política Municipal de Saneamento Ambiental de 

Santo André (lei nº 7733/1998). Assim, o SEMASA é o responsável pela gestão integrada de 

resíduos sólidos assim como maior parte da gestão ambiental da cidade, onde a antiga autarquia 

de água e esgoto atua também com a drenagem urbana, a gestão ambiental por meio do 

Departamento de Gestão Ambiental (DGA) e gestão de resíduos sólidos por meio do 

Departamento de Resíduos Sólidos (DRS). É importante ressaltar que um plano dessa 

envergadura não pode ser implementado sem que se estabeleça interfaces com outros setores da 

administração municipal como a Secretaria de Saúde, entre outras. Dessa forma, o PCSEAP foi 

estabelecido a partir da licença prévia, estruturada em planos, programas e projetos, com base 

em diretrizes estabelecidas pela CETESB.  

Para a realização desse trabalho, foi utilizado o referido plano, os relatórios semestrais 

encaminhados à CETESB, de seu desenvolvimento, assim como demais relatórios internos do 

SEMASA, todos devidamente baseados em normas técnicas e na literatura ligados a educação 

ambiental e gestão integrada de resíduos sólidos. No tocante ao desenvolvimento dessa analise, 

é importante descrever brevemente, o contexto, o local e as estruturas que sustentam tal 

experiência: 
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Santo André 

A cidade de Santo André está, em média, 760 m acima do nível do mar, localizada numa região 

onde predominava o bioma da mata atlântica. Faz parte da região metropolitana de São Paulo 

(RMSP), sub-região sudeste, também conhecido como região do Grande ABC, que se consolidou 

como um forte parque industrial (metalurgia, química, autopeças) que se estruturando, 

primeiramente, ao longo da estrada de ferro Santos-Jundiaí, e depois junto ao eixo das rodovias 

Anchieta e Imigrantes.  Segundo o ultimo Censo, 2010, (IBGE), Santo André, tem uma população 

de 676.407 pessoas (712.749, segundo projeções do IBGE, 2016) distribuídas em 175 km² de 

área, sendo que 62% de seu território está em área de proteção e recuperação de mananciais. 

Tem uma boa cobertura de saneamento básico: segundo o SNIS (2016), 99,86% de seus 

moradores tem acesso a rede de abastecimento de água potável, 98,77% à rede de esgotamento 

sanitário e de coleta seletiva de resíduos sólidos que, neste ano, completa seu vigésimo ano de 

existência, atinge a 100% de seus moradores. 

 

SEMASA 

O serviço municipal de saneamento ambiental de Santo André é uma autarquia fundada por meio 

da lei municipal 3300/1969 cujo formado original, foi o de gestão dos serviços de água e esgoto da 

cidade até a entrada em vigor da lei 7733/1998 que implantou a Política Municipal de Saneamento 

Ambiental. A partir de então os serviços de gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana e a 

gestão ambiental, foram incorporadas ao SEMASA. A gestão de resíduos sólidos passava da 

Prefeitura de Santo André, para ser gerido pelo Departamento de Resíduos Sólidos e toda sua 

estrutura, como a CTR, as empresas prestadoras de serviços de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares, a de operação do Aterro Sanitário e de limpeza mecanizada e varrição seriam 

integrados a esse departamento. Nesse processo de mudança é que foi implementado o 

Programa de Coleta Seletiva, cujos desdobramentos em novos programas e projetos, podem ser 

constatados todos os anos, como por exemplo, por meio dos relatórios semestrais encaminhados 

à CESTESB como o PCSEAP. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O PCSEAP se estrutura em programas, projetos e diretrizes com prazos de execução e metas 

estabelecidas. Tem como base principal dois programas: “Comunicação Social” e a “Educação 

Ambiental Participativa Integrada” deles derivam os projetos e diretrizes. Como o Plano foi 

elaborado e publicado em 2012, sob a coordenação da socióloga Elena Maria Rezende,  foi 

pensado para atender as diferentes etapas do licenciamento ambiental: uma estrutura para cada 

etapa: licença prévia (LP), de instalação (LI) e de operação (LO). Essa analise se faz na estrutura 
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voltada para LO, já que as atividades vinculadas à LO são de longo prazo e algumas pensadas a 

se tornarem agenda permanente da agenda de educação ambiental. Quanto ao Programa de 

Comunicação Social se estrutura em dois projetos: a “ouvidoria do aterro” e o “diálogo social”. O 

primeiro tem como meta atingir mais de uma centena de entrevistas com moradores no entorno da 

CTR, já a segunda, cuja meta é atender 100% das perguntas e dúvidas em relação ao aterro, que 

se estrutura no site do SEMASA, também pelo telefone gratuito de atendimento da população 

(115) e e-mail da instituição e processos vindos de munícipes e demais estruturas da 

administração municipal. Essa demanda é atendida pelos agentes ambientais do DRS que fazem 

em média 550 abordagens por semestre. 

As demais atividades foram realizadas também pelo DGA, por meio de sua gerência de Educação 

e Mobilização Ambiental (GEMA) e mais a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), ambos 

do SEMASA. Algumas ações já eram rotinas de trabalho que foram condicionadas às diretrizes do 

plano, como a “semana do meio ambiente”, que é realizada todos os anos no mês de junho. Com 

relação ao Programa, a Educação Ambiental Participativa Integrada, se estrutura conforme Tabela 

1. 

 

Tabela 1: Projetos e metas do Programa Educação Ambiental Participativa Integrada do 
PCSEAP 

PROJETO META  
INSTRUMENTOS 

Percepção Ambiental 
para a Redução, 
Reutilização e 

Reciclagem de Resíduos 
Sólidos Urbanos 

PA-3 

 Ampliar o nível de conhecimento a cerca do ciclo dos 
resíduos sólidos urbanos do município. Ciclo de Resíduos 

Realizar 2 visitas ao Aterro Visitas à CTR 
Construir 1 Maquete do Aterro Sanitário Oficina de Maquete 
Constituir um grupo focal e realizar 3 Oficinas Biomapa 

Atender 10%/ano população do município com visitantes Aterro Itinerante 

Realização de 2 Palestras/ano Semana do meio ambiente 

Caminho dos Resíduos 
PCR-1 

Atender 2 Escolas/ano de ensino infantil, fundamental e 
médio da área de influência do empreendimento. 

Ciclo de palestras e 
exposições 

Atender100% das lideranças comunitárias da área de 
influência direta do empreendimento.  

Capacitação a 
Funcionários  

sobre a disposição final de 
resíduos e funcionamento 
do Aterro de Santo André 

PCF-2 

Atender 50 funcionários/ano Agenda programada 

Atender 85% dos funcionários Agenda programada 

Visita monitorada ao 
Aterro Sanitário 

PVMAS-1 
Atender 5.000 visitantes/ano ao Aterro Agenda programada 

Fortalecimento de 
Cooperativas de 

Recicláveis 
Educação para 

autonomia  
PFCR-2 

Atender 100% dos cooperados das 2 Cooperativas de 
Recicláveis que funcionam dentro do Aterro Sanitário. Encontros de Formação 

A constituição de grupos de catadores na cidade. Sensibilização e Orientação 
à organização 

Inclusão de 100% do grupo nos Programas sociais 
municipais. 

Acolhimento 
(saúde e social) 

Reuniões realizadas/ano Oficinas / palestras 

Encontros de lazer e cultural realizados/ano Encontros de sensibilização 
para a educação ambiental 
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Com relação aos projetos que compõem o arcabouço da PEAPI, o principal projeto, a “Percepção 

Ambiental para a Redução, Reutilização e Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos (PA-3)” tem 

apenas a pesquisa qualitativa com os moradores do entorno está como pendência. Os demais 

estão em curso, mesmo os que abordam interfaces com a população, como a Comissão de 

moradores do Parque Gerassi, um dos vizinhos mais próximos da CTR, assim como a Cidade São 

Jorge e Jardim Marek.  

Outro projeto, o “Caminho dos Resíduos” (PCR-1), é um trabalho realizado pela Gerência de 

Educação e Mobilização Ambiental  do Departamento de Gestão Ambiental (GEMA/DGA) tem 

como objetivos aprimorar o senso de responsabilidade da equipe gestora, alunos, professores e 

comunidade escolar, em relação à produção e descarte de resíduos, levando-os a refletir sobre a 

realidade do meio e buscando formas de intervir e minimizar os problemas ambientais e tem como 

público alvo alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, professores, equipe diretiva, 

funcionários e comunidade do entorno da CTR.  

As fotos abaixo mostram um exemplo: parte das atividades do projeto desenvolvido com o Colégio 

Famari, Parque Marajoara (bairro que está na área de influência direta da CTR), desenvolvendo o 

biomapa3, um dos instrumentos utilizados no PCSEAP. 

As visitas monitoradas ao Aterro Sanitário (PVMAS-1) foram retomadas em 2013, de maneira 

constante é possível agenda-las via site ou email. Porém, as estruturas e edifícios que davam 

suporte para essa atividade foram demolidos e a própria obra de ampliação do maciço de 

disposição final de resíduos, em curso desde março de 2014, tem sido obstáculo para se atingir a 

meta original de 5000 visitas por ano (o maior número de visitantes ocorreu em 2014, com 763 

pessoas) que será revisto. 

Quanto ao “Fortalecimento de Cooperativas de Recicláveis Educação para autonomia”  (PFCR-2), 

podemos dividir em duas etapas: a primeira consistiu em finalizar e entregar aos cooperados das 

duas cooperativas que estão vinculadas ao Programa de Coleta Seletiva desde seu início, 

“Central de Triagem de Resíduos Recicláveis São Jorge”, localizada em terreno vizinho que foi 

incorporado à CTR, com sistema de esteiras elevadas. Em sua etapa seguinte, passou para a 

formação e preparação delas para a gestão sustentável e autônoma das cooperativas, por meio 

de parcerias estabelecidas com a Cooperativa Central de Catadores e Catadoras de Materiais 

Recicláveis do Grande ABC - COOPCENT ABC - seja por meio do consórcio intermunicipal, em 
                                                           
3
 O biomapa ou, mapeamento biorregional participativo, é mais que um método de diagnóstico e planejamento 

participativo: é uma agenda de desenvolvimento local com base na comunidade onde se utiliza a elaboração de 

mapas pela comunidade como elemento chave . Porém enfatiza-se como método de diagnóstico que começou a ser 

desenvolvido em Santo André a partir do “Gerenciamento Participativo em Áreas de Mananciais”, ou Projeto GEPAM 
(CASTRO & McNAUGHTON, 2003). Tal projeto foi realizado por meio de parcerias estabelecidas entre entidades 

canadenses e brasileiras tendo a Universidade da Columbia Britânica e a Prefeitura de Santo André a frente desse 

intercambio que aconteceu entre os anos de 1998 e 2004 . 
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sua fase inicial, seja, depois, de maneira direta para ações com os catadores organizados nessas 

duas cooperativas conveniadas. Outra meta vinculada a este projeto, a constituição de grupos de 

catadores, está sendo preparada para atender a demanda da atual gestão de implantar mais uma 

cooperativa de triagem de resíduos recicláveis. 

 

Figuras 1 e 2: Atividade de elaboração dos biomapa com técnicos da GEMA/DGA e alunos e 

professores do ensino fundamental do Colégio Famari em 2016. 

  

 

Figuras 3 e 4: A “Central de Triagem de Resíduos Recicláveis São Jorge”, externo e interno no 
momento de sua inauguração em 2015, onde estão abrigadas as cooperativas “Cidade Limpa” e 
“Coopcicla”. 

  

 

Novos Programas e Projetos que Foram Desenvolvidos no Escopo do PCSEAP 

Em relação à “Capacitação a Funcionários sobre a disposição final de resíduos e funcionamento 

do Aterro de Santo André (PCF-2)”. o “Programa Nosso Meio” e o Projeto “Meu Papel, Nosso 

Meio – Educação Ambiental e Reciclagem de Papel”. O primeiro foi incorporado como proposta de 

formação dos mais de 1200 servidores do SEMASA, desenvolvido pela GEMA/DGA em dois 

eixos: Eixo 1 – Conhecendo Espaços Pedagógicos de Educação e Saneamento Ambiental; Eixo 2 

– Boas Práticas Ambientais. 
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Foram realizadas ações de mobilização e sensibilização em todas as áreas do SEMASA, tanto 

para funcionários em geral quanto para gestores. A questão da gestão de resíduos sólidos no 

ambiente de trabalho e a consequente visita ao Aterro Sanitário e Usina de Papel4 são principais 

componentes desse processo. No Eixo 1 - Conhecendo Espaços Pedagógicos de Educação e 

Saneamento Ambiental - onde o objetivo principal é de proporcionar aos funcionários a 

oportunidade de conhecer os espaços utilizados para Educação Ambiental e sua relação com o 

sistema integrado de saneamento ambiental praticado pelo SEMASA. A média de visitantes por 

semestre foi em torno de 42 participantes. Quanto a “Boas Práticas Ambientais no Trabalho - que 

consiste no estimulo e na mobilização dos funcionários da autarquia para boas práticas 

ambientais no local de trabalho, objetiva ao, por exemplo, o uso racional e economia de água e 

energia elétrica, a redução do consumo e evitar desperdício de materiais de escritório (papel, 

copinhos de plástico, tinta para impressão, etc.), a resgatar as práticas da coleta seletiva na 

Autarquia.  

O projeto “Meu Papel, Nosso Meio – Educação Ambiental e Reciclagem de Papel”, foi coordenado 

pelo DRS, com o apoio do Fundo Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental (FUMGESAN) foi 

implantado entre 2014 e 2016. Destinado a promover a coleta seletiva para o público interno e 

externo, seja através de visitas monitoradas para escolas municipais, seja através de oficinas para 

funcionários, seu escopo incluía também as visitas à Usina de Papel, para oficinas de papel 

reciclado. Foi estruturado em dois módulos: reciclagem de papel e confecção de blocos de 

papel.  Para facilitar a participação de todos, ambos os módulos aconteceram ao mesmo tempo, 

propiciando o aprendizado de como encaminhar o papel usado no seu dia a dia para a reciclagem, 

além de experimentar como reciclar o papel. 

O Projeto de Compostagem em Escolas Públicas Municipais de Santo André, coordenado 

inicialmente pelo Instituto Cresce Brasil – ICB – em parceria com o Departamento de Resíduos 

Sólidos /SEMASA, promove a compostagem em escolas públicas no município, por meio da 

cessão de composteiras domésticas. O projeto busca capacitar e sensibilizar crianças quanto a 

novas práticas dando suporte, sobretudo, ao Programa de Coleta Seletiva de Santo André e entre 

outras coisas, fornece subsídios para que elas possam, tanto no ambiente escolar, quanto em sua 

                                                           
4
 A Usina de Triagem e Reciclagem de Papel é um projeto criado em 1998 com o objetivo de auxiliar na formação de 

jovens em situação de vulnerabilidade social. A Usina funcionou por 12 anos numa área da Companhia Regional de 

Abastecimento Integrado de Santo André – Craisa. Em 2011 mudou de local para um antigo reservatório do SEMASA, 

entre 2014 e 2016 o projeto ganhou um novo enfoque: como espaço de formação e sensibilização de munícipes e 

funcionários com o aprendizado da manufatura de papel artesanal por meio da reciclagem. Atualmente busca-se um 

novo local para a continuidade de suas atividades. A Usina já foi premiada: O Prêmio Mercociudades de Gestão 

Pública e Cidadania foi recebido em 2002 e também foi premiada como as 100 Melhores Práticas da ONU em DUBAI 

em 2002. 
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comunidade de origem, serem capazes de divulgar e sensibilizar pessoas de seu convívio para 

uma atitude ecológica. 

No total, foram adquiridas 100 composteiras, sendo 10 do tipo “ecopedagógicas”, feitas de plástico 

transparente que permitem aos professores mostrarem aos estudantes o passo a passo do 

processo da compostagem, mesmo em um ambiente interno da escola. As outras 90 são de 

plástico não transparente e receberam os resíduos orgânicos gerados na escola, ou seja, restos 

de alimentos não processados, como cascas de frutas, legumes, verduras, grãos e ovos, entre 

outros5. O material que resulta do processo deve e está sendo usado em hortas ou jardins da 

própria escola ou pela comunidade. 

 

Figura 5 - Oficina de entrega das composteiras na 
EMEIEF Reverendo Oscar Chaves Creche em maio 
de 2016 

Figura 6 - Modelo de Banner do 
Projeto “Compostagem na Escolas” 

  

 

A entrega das composteiras na fase inicial do projeto, estava vinculada a um processo de 

formação que visa propiciar às escolas participantes subsídios para multiplicação das informações 

aprendidas dentro da comunidade escolar. De uma forma mais abrangente a formação é toda 

                                                           
5
  A compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, e pode ser considerada como um tipo de 

reciclagem do resíduo orgânico. A vermicompostagem ou minhocultura é um tipo de compostagem que utiliza 

minhocas, epigeicas das espécies Eisenia foetida, Eisenia andrei e Eudrilus eugeniae, por alimentarem-se de resíduos 

orgânicos crus ou semi-crus, tem alta capacidade de proliferação e crescimento muito rápido. Esse processo ocorre 

mais rápido que a compostagem sem minhocas e produz como o húmus de minhoca (AQUINO, 2009).  
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pautada no programa de coleta seletiva de Santo André, da qual a compostagem é parte 

importante. Nesse sentido, numa parceira entre Semasa, Secretaria de Educação que integra 

visitas pedagógicas à locais e equipamentos voltados à Educação ambiental no município, como a 

Escola de Formação Ambiental Billings, ao Aterro Sanitário e ao Parque Escola. Ao final do 

processo, as escolas inscritas recebiam as composteiras. O projeto começou na Escola Municipal 

de Educação Integrada e Ensino Fundamental (EMEIEF) Dom Jorge Marcos de Oliveira, no 

Condomínio Maracanã (bairro localizado na área de influência direta da CTR), em agosto de 2015, 

dando início ao processo educativo que priorizou as 20 escolas inscritas incialmente. Em março 

deste ano foi realizado levantamento de como estão sendo geridos esses equipamentos, para 

prosseguimento do projeto: das 48 entregues, 34 estavam ativas e 16 inativas. Na nova fase, 

foram incluídas as escolas públicas estaduais: foram entregues mais 5 composteiras -  4 para 

escolas estaduais e 1 para uma EMEIEF. 

 

  

CONCLUSÃO 
 

Um plano bem estruturado permite a inserção de novos projetos e instrumentos uma vez que as 

linhas gerais e todas as suas interfaces estão bem claras. Foi que o que está ocorrendo com o 

PCSEAP. O reflexo disso está em aspectos como o registrado nos resultados das caracterizações 

gravimétricas realizadas entre os anos de 2013 e 2015: nota-se uma recuperação. A segregação 

dos resíduos na fonte: a coleta porta a porta da fração de úmidos tinha pouco mais de 50% de 

resíduos úmidos em 2013 e passou para, para 52% em 2015. Mostra-se uma recuperação, uma 

sensibilização à segregação na fonte que havia se perdido nesse processo que já dura duas 

décadas, e que será confirmada na próxima gravimetria que aborda parte de 2017 e inicio de 

2018.  

Com o gráfico, nota-se um grande fluxo de visitas monitoradas a CTR. Parte significativa das 

visitas foi mantida e outras atividades, como a visita à Usina de Papel, foram encerradas por conta 

de finalização do projeto e possível mudança do local onde ela está instalada. No demais, a maior 

parte das metas estabelecidas nos Programas de Educação Ambiental Participativa e de 

Comunicação Social, foram atingidas. 

Há outros exemplos de ações intersetoriais e do dinamismo induzidos pelo PCSEAP; o primeiro é 

o trabalho de extinção dos pontos de descartes irregulares da cidade, que envolveu ações de 

sensibilização e mobilização dos moradores, por meio de agentes ambientais do DRS, fazendo 

uso de instrumentos e projetos contidos no PCS-3, realizada no Sítio dos Vianas, um bairro 

periférico, resultante de uma urbanização realizada num antigo assentamento precário, é um dos 

locais com os maiores descartes irregulares de resíduos. Tal ação envolveu melhorias no viário e 
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paisagismo, combinado com o setor responsável, na época, o Departamento de Parques e Áreas 

Verdes da Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos (DPAV/SMUOSP). O 

segundo exemplo é o novo “Programa Moeda Verde”, inspirado no Câmbio Verde de Curitiba-PR. 

Implantado no segundo semestre de 2017, tendo como piloto um assentamento precário na zona 

norte da cidade, Núcleo dos Ciganos, promove ações de segurança alimentar com populações em 

estágio de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, promove a sensibilização dessa mesma 

população em relação á segregação na fonte com a troca de 4 kg de resíduos recicláveis por 1 kg 

de alimentos (horti-fruti). 

 

Figura 7: Relação de público nas atividades promovidas pelo PCSEAP a partir do 1º semestre de 

2013: visitas à CTR, Usina de Papel, Palestra sobre GIRS e visitas ás Estações de Coleta 

(Ecopontos)6. 

 

 

Outro dado que reflete o êxito do PCSEAP junto à população é o aumento das solicitações de 

visitas técnicas à CTR que atingiu o patamar de 400 visitas no primeiro semestre de 2017. Mas a 

origem das visitas também é um dado interessante: outrora se restringiam a cursos superiores e 

técnicos na área de saneamento, e de empresas da área de gestão de resíduos sólidos, 

passaram a ter também moradores em geral, associação de aposentados e pensionistas entre 

outros que tem solicitado visitas. Esse é um indicador do crescente interesse da população de 

Santo André e região do Grande ABC pelo aterro sanitário e pela gestão integrada de resíduos 

sólidos. 

                                                           
6
 Quanto as atividades externas se referem as ações de exposições sobre GIRS, da maquete do aterro sanitário em 

barracas e estruturas de exposição montadas em vários locais da cidade, principalmente no mês de junho durante as 

atividades do Mês/semana do meio ambiente. 
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