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Carroça de coleta de lixo à tração animal em São Paulo, década de 1920



Prestes a completar oito anos de atividades, a EcoUrbis Ambiental tem a honra e, ao 
mesmo tempo, o prazer de ser uma das empresas que apoia a produção deste livro que 
chega agora às suas mãos. A decisão de abraçar esta obra foi tomada em meados de 
2011, durante uma reunião no Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado 
de São Paulo, o Selur, que idealizou, capitaneou e conduziu o projeto com verda-
deira mestria. Desde o primeiro momento, ficou muito claro, para toda a diretoria da 
EcoUrbis, a importância de um livro deste porte, que resgata a história do cresci-
mento e desenvolvimento da cidade de São Paulo sob uma ótica totalmente nova –  
a evolução da limpeza urbana na maior e mais importante capital da América Latina.

É inegável que as pessoas que passam a conhecer melhor a história ampliam seus conhe-
cimentos e aumentam sua cultura geral. Também é fato incontestável, porém, que 
alguns fatos históricos só são bem compreendidos – e também arrisco dizer, assimilados 
– se a história for bem contada, ou seja, se a narrativa é boa. Em relação a esse quesito, 
Limpeza urbana na cidade de São Paulo – uma história para contar não deixa nada  
a dever aos melhores livros históricos produzidos tanto no Brasil quanto no Exterior.

Cada uma das páginas desta obra é uma verdadeira descoberta, em que vocês, leito-
res, encontrarão e identificarão cada um dos elos dessa gigantesca e fantástica corrente 
que é a limpeza urbana e seu papel na história de São Paulo. Além de contribuir para a 
preservação da memória histórica da cidade e de colaborar também no sentido de ofe-
recer conhecimento de qualidade, este livro tem ainda outro mérito: ele é fundamental 
para difundir a educação ambiental, um bem, nos dias atuais, extremamente valioso. 
Esses são, a propósito, valores que a EcoUrbis cultiva e procura difundir todos os dias.

Antes, porém, é indispensável um pequeno parênteses para agradecer a fazer justiça 
a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram e continuam contri-
buindo para a contínua melhoria da qualidade de nossos serviços. O agradecimento 
deve ser feito ao Selur, a todos os membros de sua diretoria e seus associados, tanto da 
gestão atual quanto das anteriores. Também é necessário reconhecer o trabalho árduo 
e competente realizado por nossos antecessores ao longo do tempo. Se a qualidade da 
limpeza urbana na cidade de São Paulo evoluiu e permanece evoluindo,devemos 
isso a eles, verdadeiros empreendedores e desbravadores.

Preocupados em oferecer sempre o melhor para a população e ao Poder Público, não 
mediram esforços para assegurar que o desenvolvimento de nossa cidade fosse acompa-
nhado par e passo de um serviço cada vez melhor, um exemplo que procuramos seguir.

Nelson Domingues Pinto Júnior
Diretor-Presidente



Funcionário da limpeza pública na  

rua 15 de Novembro, por volta de 1912



A Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA deveria, pela sua recente cons-
tituição, ocupar uma das páginas finais desta História da Limpeza Urbana na 
maior cidade brasileira e uma das maiores do mundo. Só a partir de outubro de 
2004, a concessionária se insere no sistema, planejando e executando um novo 
conceito na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 
domiciliares e dos serviços de saúde do agrupamento Noroeste da capital paulista 
onde atende a 13 subprefeituras, 6 milhões de habitantes, uma população flutu-
ante de aproximadamente 2 milhões de pessoas, que produzem cerca de 6 mil 
toneladas de resíduos diariamente. Assim, fazemos parte da história recente da 
Limpeza Urbana em São Paulo embora tenhamos, em nossas raízes, conheci-
mento acumulado nas quase cinco décadas de atuação de nossos acionistas. 

Orgulha-nos fazer parte desta História e estar ao lado de tantos que muito fizeram 
para que São Paulo seja esta gigantesca metrópole e o seja com um trabalho qua-
litativo e diferenciado.

Não é outro o propósito da LOGA, ao entregar esta coletânea de importantes infor-
mações, se não o de fazer chegar, através de uma publicação histórica, ao conhecimento 
público as ações empreendidas ao longo dos tempos em nossa cidade.

De outro lado, almejamos que, quando outros escreverem mais uma etapa desta 
História, daqui há alguns anos, a LOGA tenha concluído um marco importante 
de serviços qualitativos oferecidos à cidade e que sejam registradas, a transforma-
ção, a modernização e o avanço tecnológico na Limpeza Urbana da cidade, que 
é nossa missão e responsabilidade.

Deixamos registrado o agradecimento especial a todos que, com coragem e com-
petência, deixaram-nos importante legado vencendo desafios que nos 
possibilitaram seguir em frente. Sentimos enorme responsabilidade em prosse-
guir no caminho mas estamos certos que a inspiração para continuar nos é provida 
pelas figuras fortes e responsáveis que começaram esta jornada que se transforma 
em História da Limpeza Urbana da cidade de São Paulo.

Luiz Gonzaga Alves Pereira
Diretor-Presidente



Carroça de coleta de lixo.

Rua Direita, 1910



A atividade da limpeza pública urbana praticamente nasceu e cresceu, junto com 
a cidade de São Paulo e seus serviços de infraestrutura urbana, de um pequeno 
povoado até se tornar uma das princiais metrópoles do mundo, com seus comple-
xos e gigantescos desafios diários. A limpeza urbana sempre foi uma atividade 
essencial à vida na cidade e vem ensejando propostas e ideias que estão em pri-
meiro plano nos debates sobre a qualidade de vida dos habitantes e os projetos de 
desenvolvimento social e econômico de São Paulo.  

Este livro, baseado em uma pequisa histórica minuciosa, tem como objetivo prin-
cipal narrar uma história da capital paulista pelo prisma da limpeza pública 
urbana. A obra tem como eixo central da narrativa a preocupação documental e 
uma linha do tempo que organiza e sistematiza os fatos e acontecimentos, os avan-
ços tecnológicos, os personagens, os modelos de trabalho, a evolução da legislação, 
as parcerias entre governo municipal e o setor privado, e assim por diante, com-
pondo um amplo painel da presença desse setor em nossa história. 

Limpeza urbana na cidade de São Paulo – uma história para contar se apresenta 
graficamente como um livro de arte em seu design e acabamento, com muitas 
fotografias históricas e atuais que enriquecem a composição dessa trajetória. Aos 
que querem se aprofundar nos conhecimentos do setor, as notas, referências e fon-
tes de pesquisa oferecem indicações e sugestões para outras pesquisas.

Em síntese, o presente livro é um convite para conhecer essa história e para 
incentivar novos estudos e olhares, com outras perspectivas e amplitudes, sem-
pre partindo do pressuposto de que nenhuma obra esgota o assunto e que 
estamos apenas iniciando uma longa jornada, que é de conhecer, valorizar, 
pesquisar as atividades do setor de limpeza pública em São Paulo, com seus 
múltiplos atores públicos e privados.



Desejamos, com a edição deste livro, presentear a cidade de São Paulo, homenageando 
os pioneiros dessa atividade por vezes tão esquecida, e principalmente aos homens e 
mulheres que construíram essa história, no mais das vezes anônimos que tanto deram de 
si para toda a coletividade paulistana. Gostaríamos, ainda, de agradecer às entidades 
coirmãs que engrandecem o setor, às empresas e pessoas que cederam materiais de pes-
quisa, àqueles que deram seus depoimentos, à Secretaria de Serviços da Prefeitura de 
São Paulo e a seu Departamento de Limpeza Urbana – Limpurb, hoje AMLURB – 
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, que nos abriu as portas e permitu a consulta 
a seu acervo tão precioso.

Não poderíamos deixar de registrar a competência, a dedicação e o esforço da equipe 
de estagiários nomeada nos créditos ao final deste livro e à qual tivemos o prazer de 
comandar, que não se deteve diante de enormes dificuldades e, de forma diligente e 
persistente, soube buscar informações sobre a limpeza urbana onde quer que pudes-
sem ser encontradas.

Por fim, queremos agradecer ao Conselho Consultivo e demais membros integrantes do 
Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo – Selur, que deram 
todo seu apoio desde o início deste projeto, aos patrocinadores e a todos os que colabora-
ram para que pudéssemos realizar esta grande homenagem à memória de um setor que 
tanto contribui para o dia a dia de nossa cidade, enfrentando desafios e buscando solu-
ções adequadas para melhorar sua qualidade de vida, cumprindo nossa responsabilidade 
social, econômica e ambiental diante dos novos conceitos e paradigmas do 
desenvolvimento. 

Como diz o título deste livro, estamos contando uma história e, com ela, queremos con-
tar cada vez mais histórias como esta.

Ariovaldo Caodaglio
Presidente
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A história da limpeza pública urbana, narrada neste livro, con-
funde-se com a própria história da cidade de São Paulo, 
especialmente de sua urbanização e da introdução e evolução dos 
serviços urbanos, tais como iluminação, transporte, pavimenta-
ção, abastecimento de água, gás, eletricidade, esgotos e outros. 
Nesse sentido, tendo como eixo estruturador a história da limpeza 
urbana, este livro busca contar uma história da cidade em seus 
aspectos sociais, culturais, industriais, tecnológicos, econômicos e 
também políticos – como se pode constatar nos interessantes 
debates de políticas públicas nesse setor desde o século 19.

A história da limpeza urbana não é uma linha reta de cronologia 
coincidente com a da evolução tecnológica e das formas conside-
radas socialmente mais modernas de lidar com a questão do lixo. 
Esta é uma história repleta de avanços e de recuos, de permanên-
cias, de inovações e de transformações, mas também de 
estagnações e refluxos. Assim, por exemplo, a cidade manteve 
muares na coleta até os anos 1960, convivendo com caminhões 
modernos. Também já teve incineradores e usinas de composta-
gem, exemplarmente avançados em sua época, mas hoje 
desativados porque foram implantados em áreas na direção 
das quais a cidade avançou de forma rápida.Vendedor de vassouras, no centro da cidade de São Paulo, 1910
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Temas como coleta seletiva, reciclagem, geração de gás e de 
energia a partir de aterros, extinção completa dos lixões e outros, 
já iniciados em São Paulo e previstos na nova Lei dos Resíduos 
Sólidos, são urgências do presente e projetos para o futuro. Em 
síntese, o setor da limpeza urbana está, mais do que nunca, em 
debate e em transformação, acompanhando os novos temas, as 
sensibilidades e as urgências da sociedade. A limpeza pública 
urbana não existe de forma isolada, está em permanente sintonia 
– positiva ou negativa – com o dia a dia da sociedade (desde a 
intimidade dos lares à ação dos habitantes no espaço público), 
com as políticas públicas, a legislação e a atuação das empresas 
do setor e sua capacidade de gestão e de inovação.

O capítulo 1 deste livro, “Da cidade colonial ao serviço regular de 
limpeza pública (1821 a 1869)”, mostra como a percepção do lixo, 
a regulamentação do seu despejo e a instituição de um serviço de 
limpeza pública foram temas que passaram a integrar o cotidiano 
de São Paulo desde seus primórdios coloniais, quando a cidade 
tinha apenas alguns milhares de habitantes. 

Antes do século 19 os temas do lixo e da limpeza na cidade 
emergiam de forma eventual; nos séculos 17 e 18 a preocupa-
ção com a limpeza da cidade concentrava-se em momentos 
específicos, em especial na preparação do espaço público para 
eventos e festejos, ou seja, a limpeza estava associada à própria 
constituição e à celebração de um espaço comum e público. Ao 
longo do século 18, várias vezes a Câmara Municipal determi-
nou a limpeza, que englobava o mato e as “imundícies” 
consideradas lixo, especialmente defronte às casas, e estabele-
ceu os locais de despejo. Por volta de 1800 a cidade contava 
com 38 ruas, 10 travessas e 6 becos.

A definição do que é lixo, do que deve ser descartado e jogado 
fora, mudou muito através do tempo e, embora o lixo tenha, em 
parte, materialidade objetiva, sua definição envolve uma consi-
deração social e a capacidade de seu reaproveitamento; além 
disso, os atributos de “limpo” e “sujo” ganharam também diver-
sas ressonâncias sociais utilizados em diferentes situações e 
contextos, em que se associava o que deve e aqueles que devem 
ser socialmente excluídos. À medida que o núcleo urbano se 
adensava e se expandiam os espaços públicos, diminuindo a área 

das moradias e seus quintais, os lugares de descarte do lixo fica-
vam mais distantes dos lugares onde vivia a população,  
e a sociedade passou a demandar uma normatização. 

Foi em 1869, quando a cidade tinha pouco mais de 30 mil habi-
tantes, que teve início o serviço de limpeza pública regular na 
cidade, em uma época de grandes transformações sociais e urba-
nas com a grande imigração e a riqueza do café. A Câmara 
Municipal assinou um contrato de dois anos com o Sr. Antonio 
Francisco Dias Pacotilha – que pode ser considerado o primeiro 
contrato para prestação de serviços de limpeza pública na cidade, 
e a prefeitura colocou na rua veículos de tração animal para cole-
tar o lixo domiciliar. No mesmo ano, o Código de Posturas do 
Município definiu que a Câmara Municipal fosse responsável 
pela remoção e destinação do lixo. A questão do lixo deixou, 
assim, de ser um assunto privado para se tornar um tema da esfera 
pública, da mesma forma que os serviços de abastecimento de 
água, rede de esgotos, transporte por bondes a tração animal, ilu-
minação pública a gás, calçamento das vias, aterramento de 
várzeas, saneamento e saude e, posteriormente os de eletricidade 
e comunicações, parte deles operada por empresas privadas que 
assinavam contratos com o governo.

Com o crescimento da cidade, as questões de limpeza pública se 
associaram às de saúde e higiene e, em poucos anos, termos como 
“insalubridade” e outros passaram a designar tanto temas relativos 
ao lixo quanto áreas passíveis de contaminação. O Código de 
Posturas de 1880 proibiu a queima de lixo e uma série de mate-
riais em ruas e locais públicos devido à possibilidade de 
“corromper” a atmosfera. Também apresentou preocupação com 
os resíduos hospitalares, determinando que as roupas utilizadas 
pelos doentes e profissionais dos hospitais fossem lavadas com 
água que não servisse mais ao uso público e seu transporte fosse 
realizado com toda cautela, para evitar qualquer ameaça à saúde 
pública, em sacos e carroças fechadas. 

O capítulo 2, “A limpeza pública no início da República: a regu-
lamentação do serviço e o debate com os sanitaristas”, mostra 
como o tema da limpeza pública era central nas ações políticas e 
no imaginário da República em São Paulo e no País. Com a 
Proclamação da República, a municipalidade implementou 
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iniciativas de limpeza, higiene e saúde pública. Era importante 
para os governantes, influenciados por médicos e higienistas, 
garantir medidas que combatessem velhas práticas em relação 
ao lixo e aos dejetos e estabelecessem uma cidade considerada 
civilizada, moderna e limpa. A partir de outubro de 1892 os ser-
viços da empresa contratada foram estendidos à coleta de lixo 
domiciliar. No final do século a Empresa de Limpeza Pública 
contava com 80 funcionários, 55 carroças, 100 animais e 26 car-
rocinhas de mão.

O capítulo 3, “Nas décadas de 1910 e 1920, a Diretoria de 
Limpeza Pública, o incinerador do Araçá e a criação de estações 
zimotérmicas”, mostra a criação, com status de Diretoria 
Municipal, da Limpeza Pública de São Paulo, em 1914, e de uma 
taxa sanitária para a manutenção de serviços. Um ano antes a pre-
feitura inaugurara um incinerador no bairro do Araçá, forma 
tecnológica avançada para resolver a destinação do lixo. Mas a 
maior parte do lixo era despejada em grandes depósitos a céu 
aberto que, com o tempo, receberam o nome de “lixões”. A partir 
de 1925 passou-se a adotar a fermentação em estações zimotérmi-
cas através do processo de Baccare, gerando um pré-composto 
para ser utilizado como adubo nas lavouras. E os resíduos sólidos 
tiveram um importante papel no preenchimento de alguns vazios 
da cidade, especialmente na ocupação da Várzea do Tietê, após a 
sua retificação. 

O capítulo 4, “Décadas de 1930 e 1940: a utilização racional dos 
recursos e os novos incineradores da cidade – o lixo como gerador 
de renda”, trata das novas possibilidades no campo da limpeza 
urbana e do lixo que se impunham com o progresso da cidade, 
como mostra a mensagem do prefeito Paulo Prado em 1936:  
A venda de lixo sempre foi e continua a ser motivo de renda cres-
cente. Dela se aproveita tudo: detritos orgânicos, trapos e latas 
velhas, ossos e até cacos de vidro. Tudo é sempre aproveitado. 
Qualquer quantidade é imediatamente vendida, tal a procura pelos 
chacareiros, industriais, agricultores etc. Além da riqueza fertili-
zante, esse adubo é elemento mais ou menos isento de focos 
infecciosos, por causa de fermentação que sofre antes de ser entre-
gue ao comprador. Em 1949, foi inaugurado o incinerador de 
Pinheiros, atingindo 200 toneladas de lixo por dia e, em 1959, 
começou a ser operado o da Ponte Pequena, localizado na 

avenida do Estado, ao lado do rio Tamanduateí; o incinerador 
Vergueiro foi inaugurado em 1967.  

No capítulo 5, “A destinação dos resíduos sólidos na ‘cidade que 
mais cresce no mundo’”, vê-se que o ritmo vertiginoso de cresci-
mento da cidade impôs problemas e desafios urbanos de grandes 
dimensões, entre os quais o da limpeza pública. A estrutura 
municipal nesse setor foi se tornando obsoleta e incapaz de 
acompanhar a expansão da malha urbana e o aumento do 
volume de lixo. Além disso, a década de 1960 seria o período de 
transição do uso de tração animal à mecanização completa em 
caminhões. A extinção da coleta a tração animal foi realizada 
em etapas a partir de 1968, quando ainda eram 481 os muares 
(burros ou mulas) em atividade; em 1965, São Paulo possuía 58 
unidades do caminhão Colecom.

Diante da situação difícil da limpeza pública, a Prefeitura decidiu 
contratar empresas privadas e, com a Lei n.o 5.687, de 1960, instau-
rou um primeiro processo de concorrência pública para dar 
concessão do serviço de coleta, transporte e industrialização do lixo 
domiciliar e industrial da capital. Não existiam na época empresas 
privadas especializadas em limpeza pública. Em 1963 foi iniciada a 
coleta noturna, que oferecia o benefício de apresentar maior rendi-
mento por encontrar o trânsito desimpedido.

Em termos de disposição dos resíduos sólidos, o simples depósito 
a céu aberto, o aterro comum, conhecido como lixão, era a forma 
predominante em uma época na qual a cultura e a engenharia do 
aterro sanitário ainda não estavam estabelecidas no País. Nessa 
época deu-se a instalação de lixões em bairros periféricos, nos 
vazios urbanos deixados pelo crescimento da cidade, nas margens 
das rodovias, como os instalados na Raposo Tavares, e, principal-
mente, nas várzeas dos rios. 

O capítulo 6, “A terceirização do serviço de coleta começa com 
Lipater, Vega e Enterpa”, mostra como a década de 1960 foi perí-
odo de mudança significativa no modelo de coleta de lixo em São 
Paulo, ao terem início as experiências de terceirização, que muda-
riam, a partir dos anos 1970, o panorama do setor na cidade. Em 
1964 a população atendida pelo serviço de coleta de lixo era esti-
mada em pouco mais de 50%.
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Em 1966 foi estabelecida a Secretaria de Serviços Municipais, 
atual Secretaria de Serviços, e em 1968 foi criado o Departamento 
de Limpeza Pública. A partir do final dos anos 1960, com os resul-
tados satisfatórios obtidos com a terceirização, novas contratações 
nessa modalidade foram ocorrendo. Com isso, em 1975 a popula-
ção atendida pela coleta na cidade de São Paulo alcançou 
6.180.000 de habitantes, 90% do município, único serviço público 
urbano na época que atingiu tal proporção. Em 1979, a coleta 
residencial abarcou 95% da área do município, efetuada por meio 
de contratos com empresas particulares. Foi nessa época que a 
coleta passou a ser realizada com sacos de lixo, e não mais com 
latões, e adotou-se o uniforme de cor laranja para os coletores.

O capítulo 7, “As usinas de compostagem nos anos 1970”, conta 
o processo de implantação de duas usinas de compostagem. 
Dessa forma, o sistema combinava, no que se refere à destina-
ção final do lixo e a seu aproveitamento, várias modalidades: 
aterro, incineração e compostagem. Foi a dinâmica de cresci-
mento incontrolável da cidade que levou à interrupção da 
operação dos incineradores e das usinas de compostagem, uma 
vez que estavam localizadas em áreas que foram incorporadas a 
zonas residenciais. Essa dinâmica se repetia, portanto: novas 
soluções, mesmo as tecnologicamente avançadas, tornavam-se 
inadequadas pela falta de planejamento no crescimento da 
cidade. E o efeito sobre o lixo era duplo: além do aumento da 
massa gerada, a necessidade de encontrar novas formas de desti-
nação e tratamento. A primeira unidade de produção de adubo 
foi a Usina de Compostagem de São Mateus, inaugurada em 
1970 na estrada da Fazenda do Carmo. A segunda foi a Usina de 
Vila Leopoldina, inaugurada em 1974. Na década de 1970 havia 
três incineradores em operação na cidade: Pinheiros, Ponte 
Pequena e Vergueiro, mantidos pela Unidade de Destinação e 
Tratamento do Lixo do Departamento de Limpeza Pública da 
Prefeitura de São Paulo. 

O capítulo 8, “O aterro de Lausane Paulista, em 1974, e a consoli-
dação dos aterros como solução tecnológica”, conta como os aterros 
sanitários começam a se tornar a principal opção entre as alter-
nativas disponíveis para a destinação final dos resíduos sólidos. 
Nessa época, mesmo as alternativas consideradas tecnologica-
mente mais avançadas, como a incineração, começaram a ser 
colocadas em segundo plano, e o aperfeiçoamento das técnicas Garra do Incienrador Vergueiro
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de aterros sanitários passou a ser prioridade, por razões econômi-
cas, e também porque, na escala em que eram realizadas, a 
incineração e a compostagem eram pouco produtivas diante do 
volume de lixo na cidade. 

No final dos anos 1960 foram fundadas pelo estado as primeiras enti-
dades de controle e licenciamento de atividades geradoras de 
poluição, com a preocupação de preservar e recuperar a quali-
dade das águas, do ar e do solo. A Cetesb foi fundada em 1968 
com a denominação inicial de Centro Tecnológico de Saneamento 
Básico. Em 1972 ocorreu na cidade de Estocolmo, Suécia, a I 
Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, promovida pela 
ONU, para discutir a responsabilidade e o papel de cada nação 
em relação à questão ambiental.

A primeira experiência de construção de um aterro sanitário na 
cidade foi empreendida em 1974 pela Enterpa, em Lauzane 
Paulista, época em que havia no País know-how para a construção 
de aterros sanitários. Depois da crise do petróleo, em 1973, a pro-
cura por alternativas energéticas tornou-se preocupação crescente 
em todos os países. Através de um convênio entre a Limpurb e a 
Comgás, em 1976, foi iniciada uma pesquisa para utilização do 
gás gerado pelo Aterro da Rodovia Raposo Tavares e instalada 
uma estação experimental. 

O capítulo 9, “Entidades, órgãos públicos e associações: a cria-
ção de conhecimentos e normas na área da limpeza pública”, 
mostra como até a década de 1960 havia pouco conhecimento 
sistematizado no País sobre as formas efetivamente mais ade-
quadas de coleta, transporte e destinação final dos resíduos 
sólidos. As questões relativas ao lixo não eram objeto de estudo 
nas faculdades de Engenharia, a exemplo do que ocorria com a 
poluição das águas, estudada em cursos de Saneamento. Em 
1965 foi realizado, na Faculdade de Higiene e Saúde Pública 
da USP, um seminário pioneiro para discutir “O problema do 
lixo no meio urbano”, marco da incorporação dessa questão aos 
estudos acadêmicos. 

Em 1970 foi fundada a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e 
Limpeza Pública – ABLP. Em 1974 foi realizado o I Congresso 
Brasileiro de Limpeza Pública, em Brasília, sob os auspícios da 
ABLP com a colaboração de diversas entidades. Em 1975 

foi publicado o primeiro número da Revista Limpeza Pública, 
publicação oficial da ABLP. Em 1976 foi fundada em São Paulo a 
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública – Abrelp 
(depois Abrelpe). Em 1992 foi fundado o Sindicato das Empresas 
de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo – Selur. 

O capítulo 10, “A preocupação com o meio ambiente e as 
transformações do setor”, mostra como a dinâmica de cresci-
mento da população e da extensão territorial da cidade e de sua 
região metropolitana, com o consequente aumento do volume 
de resíduos gerados e as dificuldades crescentes de encontrar 
áreas de destinação final, obrigaram o setor de limpeza urbana, 
público e privado, a buscar novas soluções e tecnologias. 
Também nos anos 1990, a consolidação das preocupações 
ambientais colocou diversos desafios ao setor como um todo. 
Em 1989 havia sido implantado, no bairro da Vila Madalena, 
um programa experimental de Coleta Seletiva, programa 
ampliado em 1993 com a inclusão de 37 Postos de Entrega 
Voluntária – PEVs. A questão do lixo passou a estar cada vez 
mais presente em nosso dia a dia, seja pela introdução da edu-
cação ambiental nas escolas, seja como parte da preocupação 
ambiental mais global. 

Em 1992 foi realizada, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento (CNUMAD), mais conhecida como Rio-92. A Conferên-
cia foi um marco na área ao consagrar o conceito de 
desenvolvimento sustentável e tornar indissociáveis os conceitos 
de sustentabilidade, preservação e responsabilidade de qualquer 
projeto de desenvolvimento econômico e industrial. A Rio-92 
ocorreu exatamente 20 anos depois da Conferência de Estocolmo 
e, ao reunir representantes de quase todos os países do mundo, 
mostrou como o tema havia se tornado central no mundo. 

Em 2012, após a relização da Rio+20, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, e 
após iniciativas realizadas no País, como a aprovação em 2010 
da lei que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os 
temas relativos à limpeza pública urbana encontram-se em 
outro patamar de discussão, em paralelo ao desenvolvimento 
tecnológico e à conscientização social em relação à responsa-
bilidade nessa questão.
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Rio Tamanduateí, 1898  

O  viajante que chegasse por uma das estradas que convergiam para o 

pequeno núcleo urbano paulistano e o avistasse de longe nas primeiras 

décadas do século 20, conforme o historiador Richard Morse, “veria a cidade 

a comprimir-se na sua colina. Era graciosa sua aparência, com a silhueta 

harmoniosa das igrejas e o branco, e às vezes rosa e creme, das paredes dos 

sobrados [...]. E ao longo do Tamanduateí, a serpear ao sopé da cidade até 

encontrar o Anhangabaú mais modesto, veria ele, abaixadas nas margens,   

as escravas lavando roupa”
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DA CIDADE COLONIAL

AO SERVIÇO REGULAR  

DE LIMPEZA PÚBLICA
(1821 A 1869)
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Faculdade de Direito do Largo São Francisco, fundada em 1824, quando  

São Paulo tinha pouco mais de 20 mil habitantes; naquela época a Câmara  

Municipal legislava sobre questões de limpeza pública, incluindo a definição  

de locais destinados a receber os resíduos levados pelos moradores  

e a aplicação de multa aos infratores

Em São Paulo, nas primeiras décadas do século 19, quando a 
cidade atingiu uma população de 20 mil habitantes, o viajante 
que chegasse por uma das estradas que convergiam para o pequeno 
núcleo urbano e o avistasse de longe veria a cidade a comprimir-se 
na sua colina. Era graciosa sua aparência, com a silhueta harmoniosa 
das igrejas e o branco, e às vezes rosa e creme, das paredes dos 
sobrados. Alteava-se a planície circunjacente com trechos de matas, 
uma ou outra palmeira ou araucária em campos abertos, e belas 
chácaras, cujos donos desafiavam a relutância do solo inferior com 
jardins e pomares. Mais de uma vez o viajante poderia ter que 
passar pela poeira erguida por alguma tropa. E ao longo do 
Tamanduateí, a serpear ao sopé da cidade até encontrar o 
Anhangabaú mais modesto, veria ele, abaixadas nas margens, as 
escravas lavando roupa. Assim o historiador Richard Morse descreve 
a cidade ao compor sua paisagem em meados do século 191.

Se as torres das igrejas e a natureza, suas matas, árvores, jardins, 
pomares e rios eram os aspectos que mais chamavam a atenção do 
viajante que se aproximasse da cidade colonial e depois imperial, 
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a limpeza de São Paulo já era um tema que merecia observação e 
registro. É ainda Morse, amparado no relato de Auguste de Saint-
Hilaire, quem conta: As ruas da cidade só começavam quando se 
subia a elevação central. Eram bastante limpas – levando-se em 
conta os esgotos abertos, o negociante antissocial despreocupado 
com o lixo de seu armazém e algum vira-lata que não se pejava de 
morrer na sarjeta – e suficientemente largas para darem passagem 
aos carros-de-boi rangedores, às mulas carregadas e aos escravos 
loquazes que iam com seus jarros buscar água no chafariz do Largo 
da Misericórdia, o mais frequentado de todos 2.

Se a várzea se inundava, uma comissão ad hoc tomava medidas, 
e depois se dissolvia, conta Morse, que narra mais aspectos das 
condições de higiene da cidade: Talvez o matadouro exalasse mau 
cheiro ou os doentes de cama tivessem que se servir de privadas 
externas; entretanto, São Paulo estava longe de ser uma cidade suja 
ou desasseada aos olhos das pessoas viajadas. Mawe e Beyer fize-
ram referências à relativa escassez de doenças, endêmicas ou 
epidêmicas. Kidder achou os arredores ‘muito agradáveis’ e viu ‘um 
alto grau de limpeza e alegria no aspecto externo das casas’. 

Nessa época, quando da Independência do Brasil, São Paulo 
ainda conservava características de comunidade rural e com 
pouca ação do governo. Além do abastecimento de água em 

Os serviços de limpeza pública e outros de infraestrutura  

urbana foram sendo introduzidos na cidade de São Paulo  

ao longo do século 19. Largo da Memória, 1862
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chafarizes, condição primeira da existência de vida na cidade, 
havia uma incipiente iluminação pública e algumas instituições 
que referenciavam a vida urbana, além das que representavam o 
poder público, entre elas a Santa Casa, as igrejas e os conventos e, em 
1824, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que se tornou 
o centro cultural da vida na cidade. Nessa época uma viagem  
entre São Paulo e Rio de Janeiro levava dez a doze dias por terra.

De fato, era pouca a ação do poder público municipal: O plano de 
ruas, a maneira de viajar e as rotas seguidas, os materiais de cons-
trução, os processos de cultivar a terra, foram espontaneamente 
determinados pelo ambiente e pouco mudaram com o passar dos 
séculos. O conceito de um governo ou corpo de leis impessoal que 
provê serviços padronizados, dentro de uma configuração urbana e 
exige, por sua vez, acatamento uniforme, pouca atenção ou reverên-
cia recebia. A cidade funcionava ao acaso; isto é, não era frequente 
o homem intervir calculadamente nos processos naturais de sua 
comunidade. Além disso, a história da cidade é um lento processo 
que durou dois séculos e meio, durante os quais o habitante da 
Vila tomou consciência da existência de um bem comum que 
impunha as suas próprias necessidades3. 

Nessa cidade, que funcionava mais ao acaso e na qual o estabe-
lecimento de uma fronteira do bem comum, do interesse 
público, foi uma lenta conquista, a preocupação com a limpeza 
chamou a atenção dos viajantes que percorriam o planalto pau-
lista e já se manifestava de forma sistemática e organizada. 
Embora existissem ordens anteriores da Câmara Municipal  
definindo os locais de descarte do lixo, um documento de 
1821, por meio do qual foram publicados, por ordem da 
Câmara Municipal, os endereços de sete locais destinados a 
receber resíduos levados pelos moradores, revela uma geogra-
fia muito detalhada dos limites urbanos. E, principalmente, 
indica o uso já consolidado do conceito de “limpeza pública”, 
além da preocupação com a limpeza dos dutos de água e a 
aplicação de multas aos infratores. Mais do que tudo, registra 
o momento em que a limpeza pública se torna um tema e 
uma ação pública que se estabelece e deixa de ser uma ação 
pontual ou episódica, no qual a comunidade entende que 
uma ação municipal regular e normativa é necessária: 

[...] mandamos a todos os sobreditos moradores que 
tenham suas testadas sempre limpas, isentas de todo e 
qualquer lixo, que será lançado em lugares, que este 
senado passa a destinar, a fim de cessar este procedimento 
contra a dita limpeza pública, a saber:

 no terreno próximo ao rio Anhangabaú defronte aos 
fundos das taipas e muros das casas do Tenente Joaquim 
Manuel Prudente: no fundo da pequena casa entre a 
ponte de marechal, e casa de Bento Dias Vieira;

 no terreno que fica além da última casa pertencente ao 
mosteiro de São Bento;

  no terreno próximo ao rio Tamanduatahi [sic] que fica 
nos fundos das casas do Tenente Coronel Antonio Maria 
Quartim;

  no buracão do Carmo, no lugar imediato à primeira 
casinha pertencente a este concelho;

  no beco que desce para a dita do gaio;

  na ribanceira imediata a uma cruz, que fica na rua que 
desce por detrás de São Gonçalo, e caminho que vai 
para Santo Amaro: outrossim ordenamos conservem  
o asseio dos canos de expedição de águas debaixo das 
penas de serem condenados pela primeira vez na quan-
tia de 1$000, pela segunda vez em 2$000 – e pela 
terceira vez em 4$000 por qualquer contravenção deste 
nosso edital [...]4.

Os resíduos eram lançados na periferia da área então mais  
densamente ocupada: as encostas das margens direita e 
esquerda do rio Tamanduateí. Foi em 1820 que a cidade che-
gou a 20 mil habitantes – dos quais mais de um quarto era de 
escravos – e o adensamento do núcleo urbano começou, assim, 
a impingir novas preocupações, que não haviam sido necessá-
rias a uma vila de algumas poucas centenas ou mesmo milhares 
de moradores. 

Naquela época, a iluminação pública era composta de 24 bruxu-
leantes lampiões de óleo de peixe que emitiam “com amplos 
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intervalos uma luz pálida e mortiça a projetar línguas inquietas de 
sombra nas paredes vizinhas”5. Na década seguinte o número de 
lampiões chegou a 50. Nos anos 1820 foram realizados os primei-
ros projetos de dragagem do rio Tamanduateí, dadas as constantes 
cheias e inundações.

Vê-se, portanto, que o tema da limpeza ou da sujeira estava 
presente no cotidiano da cidade desde os seus primórdios, 
registrado não apenas nos relatos que nos chegam dos viajantes 
que a percorriam; também a preocupação do poder público 
com a limpeza acompanha São Paulo desde que ela começou 
a expressar suas primeiras feições urbanas mais definidas e rele-
vantes, quando atingiu a densidade urbana de 20 mil habitantes 
e tornou-se imperativo planejar a instalação de serviços públi-
cos como o abastecimento de água, a iluminação a gás e a 
dragagem dos rios.

na cidade colonial, limpeza  
para eventos e festejos

Antes do século 19 o tema do lixo e da limpeza na cidade emergia de 
forma eventual, como mostram alguns exemplos. Por volta de 1800 a 
cidade contava com 38 ruas, 10 travessas e 6 becos. Eram consideradas 
“imundícies”, em geral, o mato, a grama e as ervas que cresciam desor-
denadamente nas vias calçadas, os excrementos e as carcaças de 
animais e os restos vegetais.

Ao longo do século 18, várias vezes a Câmara Municipal deter-
minou a limpeza, que englobava o mato e as “imundícies” 
consideradas lixo, especialmente defronte às casas, e estabele-
ceu os locais de despejo, conforme relata Ernani Bruno da 
Silva: Em fins do século dezoito, quando a Câmara mandava 
fazer o que se chamava a limpeza geral da cidade, levava-se todo 
o lixo para os grandes covões que tinham sido abertos em certos 
lugares. Um edital publicado pelo poder municipal em 1790 
ordenava que os moradores da rua do Colégio, do largo da Sé,  
da rua das Flores e do convento do Carmo fizessem o despejo  
do lixo no buracão que se achava fronteiro ao convento das 
Carmelitas, junto à estrada que ia para a ponte de baixo da  
casa carmelitana; os da rua do Rosário dos Pretos, da Boa Vista e 

de São Bento, no buraco junto ao caminho que ia para o 
Tamanduateí, fronteiro ao quintal amurado do padre Inácio de 
Azevedo Silva; os da rua Direita, da Quitanda, dos Camargos, de 
São Francisco, da Nova de São José e do bairro de São Gonçalo, no 
córrego que ia para Santo Amaro6.

Ainda conforme Ernani Bruno da Silva, através das atas da Câmara 
Municipal é possível perceber que nos séculos 17 e 18 a preocupação 
com a limpeza da cidade concentrava-se em momentos específicos, 
em especial na preparação do espaço público para eventos e festejos: 
Em 1623 falava-se, nas atas da Câmara, na proximidade de Santa 
Isabel, Festa de Rei, sendo então convidados os donos das casas a lim-
par e carpir testadas7. 

Nas referências citadas por Bruno da Silva as sujeiras deveriam, por-
tanto, ser retiradas das ruas de Piratininga durante festas e procissões. 
Percebe-se também que havia o sentido de extrair o mato e arrumar o 
espaço público onde se daria a festa, ou seja, a limpeza estava associada 
à própria constituição e celebração de um espaço comum e público.

A partir de 1720 passam a ser promulgados editais da Câmara que 
tentam regulamentar a destinação de “ciscos e lixos”, sendo, no 
entanto, esses locais de depósito próximos aos centros dos aglomera-
dos urbanos, como “atrás da misericórdia nova”, ou “de fronte de 
Santa Tereza”8. Em algumas casas havia, eventualmente, fossas cons-
truídas especialmente para os dejetos.

Segundo Morse, nessa época o único serviço de limpeza de ruas era 
feito por prisioneiros, [...] usualmente negros, que então se afanavam 
pela cidade, as cadeias arrastando, para recolher os montes de lixo. 
Este era em geral despejado aos rios pelas pontes ou ia simplesmente se 
espalhando da colina central pelos quintais em declive, e, apesar das 
posturas, pelas ruas9. 

Conforme Rosana Miziara: Na realidade, a necessidade de limpeza 
das ruas apoiava-se mais em valores morais e intenções punitivas do 
que em um ideário sanitário. Quem realizava esse trabalho de reco-
lhimento das sujeiras eram considerados excluídos da sociedade: 
negros e mulatas forras e os fora da ordem ‘presos’, estes também vin-
culados à imagem de dejeto10.
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A leitura das atas da Câmara Municipal nos séculos 17 a 19  

permite constatar a preocupação com a limpeza da cidade

Tanques, bicas e chafarizes constituíam o sistema de 

abastecimento de água na cidade até o início do serviço 

regular para atender às residências, iniciado nos anos 1880.  

À direita, antiga fonte no Pátio do Colégio esquina  

com a rua General Carneiro, 1887
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a composição do lixo

A definição do que é lixo, os “ciscos e lixos”, e do que deve ser des-
cartado e jogado fora evidentemente é uma concepção que muda 
através do tempo. Embora o lixo tenha em parte uma materiali-
dade objetiva, sua definição envolve uma consideração social e a 
capacidade de seu reaproveitamento; além disso, os atributos de 
“limpo” e “sujo” ganharam também diversas ressonâncias sociais 
utilizados em diferentes situações e contextos, em que se associava 
o que deve e aqueles que devem ser excluídos.

Até meados do século 19, pela própria composição, essencial-
mente de orgânicos, entre restos vegetais e animais, o lixo era 
utilizado como adubo de hortas e na criação de animais ou 
enterrado nos quintais. Ou seja, era um assunto que em geral 
podia também ser resolvido na esfera privada das pessoas e das 
casas, mesmo quando a Câmara Municipal intervinha para lim-
par a cidade, nas situações já consideradas. 

À medida que o núcleo urbano se adensava e se expandiam os 
espaços públicos, diminuindo também a área das moradias e 
seus quintais, os lugares de descarte do lixo tinham de ficar mais 
distantes dos lugares onde vivia a população e passaram a deman-
dar uma normatização. 

Em relação ao lixo, em 1855, a Câmara aprovou os seguintes artigos: 

Art. 1o Os moradores da capital são obrigados a franquear 
os quintais, assear jardins, pátios e outras dependências 
de suas casas para serem examinados, o estado de asseio e 
limpeza em que se acharão, pelos fiscais ou autoridades 
policiais. Os que por qualquer modo se opuserem a estas 
vistorias e exames pagarão a multa de trinta mil réis e o 
dobro nas residências.

Art. 2o Os moradores em cujos quintais, áreas, jardins, 
pátios ou outras dependências de suas casas, se acharem 
depósitos de lixo, águas estagnadas ou materiais corrup-
tos ou de fácil corrupção, capazes de prejudicar a 
salubridade pública ou mesmo dos moradores serão 

multados pela primeira vez em dez mil réis, a segunda em 
vinte mil réis em cada residência até a alçada da Câmara 
fazendo-se a limpeza às custas dos moradores11.

Assim, desde as primeiras regulamentações na década de 1820, a reti-
rada de lixo passou a representar uma necessidade. Mas em 1855 já 
não se tratava de indicar os locais de descarte, e sim de coletar o lixo 
nas próprias casas, que também deveriam se manter limpas do ponto 
de vista da convivência na cidade – um grande passo em apenas três 
décadas de diferença. 

Além disso, já há referência a policiais e fiscais para executar o serviço 
e se fala objetivamente em “salubridade pública” e em “materiais 
corruptos”. Com isso, a limpeza pública se associa definitivamente às 
questões de saúde pública. Mas, como não havia infraestrutura, 
material ou administrativa, cogitou-se a contratação de particulares 
para realizar o serviço.

o serviço de limpeza urbana em 1869

Um viajante registrou, em 1860-1861, ao passar pela capital paulista: 
Além dos notáveis edifícios e de alguns belos templos que adornam a 
cidade de S. Paulo, as suas ruas principais são largas, bem calçadas, e 
nas suas, pela maior parte, elegantes lojas encontra-se hoje com profu-
são tudo quanto se pode desejar, tanto para satisfação das exigências 
da vida como para os desejos mais requintados do luxo e da moda, 
quase pelo mesmo preço por que se compra na corte. Com as relações 
que S. Paulo tem com tantos pontos do interior, e sobretudo o interesse 
que lhe deixa a permanência da academia, o seu comércio não podia 
deixar de ser próspero e de grande movimento12. Para o viajante Augusto 
Emílio Zaluar, São Paulo era uma colmeia ruidosa, infatigável em sua 
ação, regorgitando de vida. 

Foi assim que, nessa cidade ruidosa e infatigável, em que a questão da 
limpeza pública se tornou uma questão de saúde e compreendeu-se 
que cada casa é uma geradora de lixo a ser coletado in loco, um novo 
passo na concepção e administração da limpeza pública foi dado. 

Quando, no dia 16 de julho de 1869, teve início oficialmente 
o serviço de limpeza pública da cidade, São Paulo já começava 
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uma trajetória que tem no ano de 1870 e nessa década o marco 
inicial rumo à metrópole do café que a cidade se tornaria nos 
anos seguintes. 

A Câmara Municipal assinou um contrato de dois anos com o  
Sr. Antonio Francisco Dias Pacotilha13, que pode ser considerado 
o primeiro contrato para prestação de serviços de limpeza pública 
na cidade, e a prefeitura colocou na rua veículos de tração animal 
para coletar o lixo domiciliar14. 

A seguir, os principais itens do contrato:

Artigo 1o

O segundo contractante Antonio Francisco Dias 
Pacotilha obriga-se por espaço de dois annos a contar 
da presente data a fazer o serviço da limpesa da Cidade 
nos Domingos, dias santificados e nos outros que lhe 
forem indicados pelo preço de dose mil reis por cada  
dia de serviço, devendo ser este feito pelo menos com 
quatro carroças.

Artigo 2o

Obriga-se mais o mesmo contractante a fazer o serviço 
regular das sete horas ás nove no Verão, e das oito ás dés 
no Inverno, devendo não obstante percorrer as ruas até 
ao meio dia para retirar o lixo que depois d’essas horas 
tiver sido amontoado.

Por qualquer alteração no horario do serviço que não  
for authorisada soffrerá a multa de dés mil reis.

Artigo 3o 
O serviço consiste em tirar das ruas todo o lixo que tiver 
sido amontoado pelos particulares e mais aquelle que 
existir comprehendidas todas e quaisquer immundicies 
e objectos abandonados, e deve ser feita em todas  
as ruas dentro de pontes começando pelas centrais.  
Os conductores das carroças andarão munidos de pás  
e vassouras.

A infracção deste artigo sugeita o segundo contratante a 
multa de 10$000 reis por cada hua infracção das obriga-
ções especificadas.

Artigo 4o

Não se fará a limpesa nos dias em que ella deve ter lugar 
se estiver chovendo, sob pena de não pagar-se o serviço 
que se fizer nesses dias.

Artigo 5o

Os Fiscaes da Camara são os fiscalizadores do serviço, 
devendo por isso serem obedecidos pelos trabalhadores 
que nelle se empregarem, entendendo-se a respeito de 
qualquer providencia com o Vereador contractante a 
cargo de quem fica este ramo de Serviço Municipal.

 
Este é, sem dúvida, um marco fundador dos serviços públicos 
regulares de limpeza urbana, um passo além da normatização 
de como as pessoas tinham de se comportar em relação ao lixo 
e à definição de onde depositá-lo: definiram-se uma figura jurí-
dica e um contrato, admitiu-se um responsável como prestador 
de serviços, incluiu-se o custo no orçamento e montou-se uma 
estrutura com veículos apropriados para executar o serviço, ou 
seja, concebeu-se e instalou-se uma política e o correspon-
dente serviço público.

Também o Código de Posturas do Município estabelecido em 
1869 determinou que a Câmara Municipal fosse a responsável 
pela remoção e destinação do lixo. Os vereadores incorporaram 
os custos com a limpeza da cidade ao Orçamento Municipal, no 
período de 1o de julho de 1869 a 30 de junho de 1870.

as transformações de 1870

A partir da década de 1870, São Paulo começou a viver uma série 
de mudanças com a chegada dos imigrantes europeus, com o 
crescimento econômico devido ao deslocamento do café para  
o Oeste Paulista, com a construção das primeiras ferrovias ligando 
o interior do estado e com a transferência dos fazendeiros de café 
para a capital. Em 1872 João Teodoro Xavier de Matos tornou-se 
prefeito e abriu numerosas ruas na cidade, inclusive ligando o 
Brás à Luz, bairros que abrigavam as duas principais estações de 
trem unindo a capital ao Rio de Janeiro e a Santos.
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O início do serviço regular de limpeza pública é contemporâneo 
de outros melhoramentos na infraestrutura da cidade realizados 
por empresas privadas prestadoras de serviços públicos. Na década 
de 1870, a cidade ainda vivia com abastecimento de água por 
meio de tanques, bicas e chafarizes, como os do largo da 
Misericórdia e largo da Memória17. Existiam aguadeiros que ven-
diam água às casas. Em 1882 a Companhia Cantareira inaugurou 
chafarizes nos Campos da Luz (avenida Tiradentes), largo de São 
Bento, largo do Pelourinho (Sete de Setembro), largo dos 
Guaianases (Campo Redondo) e largo Sete de Abril (praça da 
República). Alguns chafarizes foram depois retirados para a insta-
lação de um serviço regular de abastecimento de água às 
residências, que teve início nos anos 1880.

Uma lei de 1875 já determinava aos prédios da capital o estabele-
cimento de um sistema de despejos e esgotos. Em 1883 foi 
entregue ao uso público o 1o Distrito dos Esgotos, que servia 71 
prédios no bairro da Luz. Em 1892, após encampar a Companhia 
Cantareira de Esgotos, o governo passou a desenvolver as obras de 
abastecimento de água e rede de esgotos.

A cidade ganhou iluminação pública a gás em 1872, substi-
tuindo-se os lampiões a querosene e já tendo sido estabelecido o 
Gasômetro em 1870, em serviço fornecido pela empresa 
Companhia de Gás18. A concessionária era a empresa inglesa 
São Paulo Gás Co. Em 1873 teve início o calçamento, com 

A população que, em 50 anos, de 1822 a 1872, havia crescido 
30%, passando de 24.019 para 31.385 pessoas, teve aproximada-
mente a mesma porcentagem de crescimento em apenas dois 
anos, passando para 40.614 em 187415. Se em 1872 a cidade de 
São Paulo era apenas a décima mais populosa do País, menor até 
que Campinas e Santos, em 1900 tornou-se a segunda, suplan-
tada apenas pela capital, o Rio de Janeiro16. Apesar disso, até os 
primeiros anos da década de 1880, foi pequeno o número de imi-
grantes que chegou a São Paulo: entre 1871 e 1880 registrou-se o 
ingresso de apenas 11.784 imigrantes europeus, número abaixo 
das necessidades da produção cafeeira. 

Para que a cidade chegasse a organizar um serviço regular de lim-
peza pública em 1869, um longo caminho fora percorrido em 
relação ao conceito do que seria lixo e seu destino. A problemá-
tica deixava de ser um assunto privado para se tornar um tema e 
desafio público permanente, e não apenas eventual, que deveria 
ser resolvido pela municipalidade em um período no qual a cidade 
ganhava importância com a economia do café. 

Mais do que isso, foram as transformações urbanas e a mudança 
no perfil da vida em São Paulo que inseriram o lixo na categoria 
de temas e necessidades como o abastecimento de água, a rede de 
esgotos, o transporte por bondes a tração animal, a iluminação 
pública a gás, o calçamento das vias, o aterramento de várzeas, os 
serviços de saneamento e saúde e, posteriormente, a eletricidade, 
as comunicações e assim por diante, parte deles operadas por 
empresas privadas que assinavam contratos com o governo, como 
no caso da limpeza pública.

a limpeza pública e a infraestrutura da cidade

Um marco no desenvolvimento econômico da cidade foi a inau-
guração da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí e da Estação da Luz 
em 1867. Pouco depois, em 1877 foi aberta a Estrada de Ferro 
Central do Brasil, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, que tinha 
como principal ponto de embarque a Estação do Norte. Grandes 
edifícios construídos nessa época incluem a Hospedaria dos 
Imigrantes, o Museu do Ipiranga, o Quartel da Luz e a Secretaria 
da Fazenda, os dois últimos obras de Ramos de Azevedo. 
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paralelepípedos, de ruas centrais da cidade, entre elas as ruas da 
Imperatriz (atual XV de Novembro), São Bento e Direita, além 
dos largos do Rosário e da Sé. 

O serviço de bondes a tração animal teve início em 1872. A cidade 
mantinha um intenso transporte fluvial, servida por barqueiros 
que transportavam gêneros alimentícios e areia, barro e pedregu-
lho para construção, que eram carregados e entregues em diversos 
portos fluviais ao longo da cidade19.

O enorme aumento populacional por que passou a cidade de São 
Paulo acarretou diversos problemas, devido ao despreparo da 
municipalidade para tratar deles. Em uma cidade de 30 mil habi-
tantes, não foi simples a implantação dessa infraestrutura.   
A esse respeito, escreveu Richard Morse: O terreno dos serviços 
públicos era o desespero dos presidentes [de Província]. Grandes 
somas eram gastas, mas ‘sem methodo, sem systema, sem conheci-
mento e até sem possível fiscalização’ – situação esta agravada pela 
falta de engenheiros competentes. Ainda em 1870 um presidente 
queixava-se ao Inspetor de Obras Públicas que, apesar da sua maior 
prosperidade, ‘a capital da Província não tem iluminação que preste, 
não tem água para satisfação dos habitantes, não tem praças orna-
das, chafarizes, monumentos ou edifícios públicos’20.

Ainda de acordo com Morse: As autoridades estavam mal apare-
lhadas para esta pressão do crescimento. As utilidades públicas não 

A Estação da Luz, da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, inaugurada  

em 1867, é um marco da riqueza da economia do café e do  

desenvolvimento de São Paulo; dois anos depois em 1869  

teve início o serviço regular de limpeza pública da cidade 

O Lazareto dos Variolosos, em desenho de Jules Martin, 

inaugurou em 1880 uma nova época na assistência hospitalar  

em São Paulo; saúde, saneamento e limpeza eram conceitos 

associados pelo governo municipal
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poderiam expandir-se com suficiente rapidez. Eram insuficientes a 
limpeza e a pavimentação das ruas, os serviços de lixo e esgotos,  
a drenagem das baixadas. Riachos e terrenos baldios estavam se  
tornando foco de doenças.21

Foi, portanto, nessa cidade que se transformava e crescia, que alte-
rava hábitos de consumo e intensificava a vida pública urbana, 
que o lixo passou a ser objeto de preocupações, regulamentações, 
discussões políticas e, passo novo, objeto de um serviço público 
regular e permanente de coleta. Desse momento em diante o lixo 
e a limpeza urbana se tornaram objeto diário de preocupações, 
discussões, de normas e da ação do poder público.

a transformação da cidade e  
os códigos de posturas em 1880

Com o crescimento da cidade, as questões de limpeza pública se 
associaram às de saúde e higiene e, em poucos anos, termos como 
“insalubridade” e outros tanto designavam temas relativos ao lixo, 
quanto se referiam a áreas passíveis de contaminação. Até o 
advento da microbiologia, a concepção sobre o contágio das doen-
ças estava atrelada à teoria do miasma, surgida no século 17 e 
segundo a qual não havia causa específica para cada doença, que 
se propagava pelo ar ou pela água. O miasma ou as emanações, os 
eflúvios das partículas da atmosfera, eram considerados causadores 
das fermentações e putrefações dos humores. Não eliminados, os 
“sucos do corpo” misturavam-se ao sangue e contaminavam o orga-
nismo, dando origem às doenças22. 

Embora já existissem disposições anteriores, o primeiro Código de 
Posturas da cidade de São Paulo foi aprovado pela Assembleia 
Provincial em 14 de maio de 1873. Considerado excessivamente 
rigoroso, foi rejeitado na capital. Foi então nomeada uma comissão 
revisora integrada pelo vereador Paulo Egídio de Oliveira Carvalho 
(autor do código de 1873), pelo conselheiro João Crispiniano Soares 
e pelo Dr. João Mendes de Almeida, responsáveis pela versão que 
substituiria em 31 de março de 1875 o código rejeitado23.

O Código de Posturas de 1880, por sua vez, proibiu a queima de 
lixo e de uma série de materiais em ruas e locais públicos, devido 

à possibilidade de “corromper” a atmosfera. O Código também 
apresentou preocupação com os resíduos hospitalares, determi-
nando que as roupas utilizadas pelos doentes e profissionais dos 
hospitais deveriam ser lavadas com água que não servisse mais ao 
uso público. Elas deveriam ser primeiramente lavadas nos pró-
prios estabelecimentos e seu transporte deveria ser realizado com 
toda cautela, para evitar qualquer ameaça à saúde pública, em 
sacos e carroças fechadas. O Código de 1880 proibiu também a 
criação e a conservação de porcos na cidade, sendo os locais pró-
prios para chiqueiros determinados pela Câmara.

A leitura dos códigos e dos documentos da época permite perce-
ber uma cidade que buscava normatizar as ações cotidianas da 
limpeza, mas também registrava a falta de cuidado da população 
nesse assunto. Documentos diferentes colocam ênfase ora na lim-
peza, ora na imundície, dependendo do seu viés, sendo o retrato 
mais verossímil provavelmente o meio termo entre eles. De qual-
quer forma, a extensão de itens e o detalhamento das normas, nos 
contratos e nos códigos, em relação ao lixo e à limpeza, mostram 
uma consciência muito clara por parte do poder público do que 
deveria ser realizado nesse campo. 

Além disso, os fiscais passaram a poder vistoriar casas em que 
pudessem existir objetos ou resíduos que oferecessem risco à 
saúde pública. Para isso, podiam até recorrer a reforço policial, 
caso o morador se opusesse à inspeção. Vizinhos que se sentissem 
incomodados por cheiros e odores podiam fazer denúncias aos fis-
cais. Os prédios por onde passassem rios ou valas de esgoto deveriam 
ser mantidos limpos e desobstruídos, sendo proibido seu uso para 
despejo – sujeito a multa em caso de flagrante por um fiscal.

O Código de 1880 também abordava o transporte de alguns tipos 
de resíduos, águas servidas e materiais fecais, determinando que 
as carroças que os transportassem fossem hermeticamente fecha-
das e construídas de modo a evitar o derramamento e exalação de 
odores. Determinava ainda que os encarregados da limpeza dos 
trilhos dos bondes, além de remover o lixo nos trilhos, deveriam 
realizar uma irrigação que consistia em molhar as ruas (que nessa 
época eram de terra), de modo que não se levantassem massas de 
poeira que pudessem prejudicar a saúde dos transeuntes.
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Em 1886, pressionada pelo crescimento da cidade, a Câmara apro-
vou a alteração do texto, que entrou imediatamente em vigor. O 
Código normatizava e especificava para a população ações relacio-
nadas ao lixo e à limpeza tanto no espaço público como no privado. 
O novo código revelava uma cidade mais atenta em relação às pre-
ocupações com o lixo. Estipulava, por exemplo, a obrigação dos 
moradores de manterem limpas “a testadas de suas casas em toda a 
extensão do passeio”, proibia o acúmulo em casa ou no quintal de 
“objetos em tal estado que possam prejudicar a saúde pública”; 
proibia jogar “matérias excrementícias”, vidros ou objetos nas ruas, 
reservatórios e aquedutos; proibia a queima nas ruas de “lixo ou 
quaisquer cousas que corrompam a atmosfera”. O Código também 
especificava que a Câmara “designará os lugares próprios para neles 
ser feito o depósito de lixo e terra, afastando o mais possível das pro-
ximidades da cidade” e “estabelecerá o serviço de remoção”.

O jornal Província de São Paulo analisava, em 1886, os serviços 
prestados pela Câmara Municipal, referindo-se às condições pre-
cárias de higiene – como chiqueiros próximos ao centro, cortiços 
não visitados e estrumeiras nos quintais –, embora alguns desses 
temas já tivessem sido abordados no Código de 1875. O jornal 
colocava como um dos problemas o fato de que os fiscais não que-
riam se comprometer, com receio de que o compadresco dos 
vereadores os deixasse até sem empregos. No entanto, o Código 
de 1880 ampliava as obrigações dos fiscais, que, além de fiscalizar 
as ruas e as ações dos munícipes, deviam também visitar e inspe-
cionar estabelecimentos comerciais que pudessem não estar 
cumprindo as normas de higiene prescritas nesse mesmo Código.

a questão sanitária em 1890

Em 1890, embora São Paulo tivesse condições de higiene melho-
res que as outras cidades brasileiras, clamava-se a favor da limpeza 
da cidade, nas vias públicas e no interior dos domicílios. Dentre 
os problemas reclamados estavam a incúria dos fiscais e a falta de 
esgoto, que ocasionavam epidemias de varíola e febre tifoide mais 
ou menos frequentes.

A rapidez proporcionada pelos transportes internos e a internacio-
nalização da cidade propiciou a disseminação de epidemias. 

Apesar disso, até 1889, quando a febre amarela alcançou Cam-
pinas, as epidemias se ativeram às cidades de Santos e São Paulo. 
Elas tornaram-se um desafio central do poder público, preocu-
pado também com a imagem da cidade em uma época de 
imigração e necessidade de mão de obra para a lavoura do café. 
Os médicos e os higienistas ganharam poder na criação das 
novas normas urbanas. Para Blount: Durante a longa campanha 
sanitária, os principais argumentos apresentados foram pura-
mente econômicos: São Paulo dependia, quase que exclusivamente, 
da produção do café; os fazendeiros precisavam de imigrantes; a 
região tinha de ser saudável para atrair colonos e mantê-los sadios. 
Em segundo lugar, o orgulho paulista – a crença de que São Paulo 
era a mais dinâmica das regiões brasileiras e que deveria, por-
tanto, adotar todos os progressos das civilizações mais 
desenvolvidas, como a Europa e os Estados Unidos, onde a saúde 
pública era então assunto muito discutido – concorreu para sus-
tentar a campanha24.

Como forma de evitar ou controlar as epidemias foram tomadas 
medidas para sanear a cidade, entre as quais a criação dos primeiros 
cemitérios, a limpeza e a transferência do matadouro, o isolamento 
de doentes e novas normas para deposição do lixo. Eram ideias 
como essas que estariam, pouco depois, na base da ocupação das 
partes altas da cidade de São Paulo, entre os quais o espigão da ave-
nida Paulista, Higienópolis, Aclimação, Vila Mariana e outros 
bairros. “Em suma, com as epidemias, o lixo tornou-se alvo de preo-
cupações de autoridades, um perigo para ordem pública  
e para a saúde. A população, entretanto, convive com ele”25. 

Assim, chega-se ao período da Proclamação da República com 
preocupações e políticas bastante precisas em relação à limpeza 
pública e ao lixo, associadas ao espaço público, ao interior dos 
espaços das casas e às necessidades de higiene e saúde pública de 
uma cidade que rumava de vila a metrópole a passos acelerados. 
Sem dúvida as questões relativas à limpeza e ao lixo haviam se 
estabelecido como temas diários por parte tanto do poder público 
como da população.
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Entre as décadas de 1890 e 1910, a cidade de São Paulo passou  

por profundas transformações urbanas, incluindo a inauguração  

da avenida Paulista, que logo se tornaria símbolo da cidade  

que se modernizava a passos rápidos
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A LIMPEZA PÚBLICA  

NO INÍCIO DA REPÚBLICA: 

A REGULAMENTAÇÃO

DO SERVIÇO E O DEBATE

COM OS SANITARISTAS
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Entre as décadas de 1890 e 1910, a cidade de São Paulo passou 
por profundas transformações urbanas, incluindo a construção de 
grandes edifícios públicos e de novos espaços públicos. Como 
parte desse processo, foram remodelados a praça da República, o 
largo Paissandu e a avenida Tiradentes, que ganharam padrões 
norte-americanos e europeus de urbanismo e embelezamento. 
Como escreveu Richard Morse: Atingindo o século 20, chegamos a 
uma cidade em fluxo, que apenas começa a definir-se, uma cidade 
cujo passado não é mais sentido e cujo presente e futuro imediato 
adquirem uma premência que parece aguda e tangível1.

Datam dessa mesma época a inauguração da avenida Paulista e a 
construção do viaduto do Chá, duas obras que logo se tornaram 
símbolo da cidade que então se modernizava a passos rápidos. A 
avenida Paulista foi aberta em 1891 e no ano seguinte o viaduto 
do Chá, ligação de 240 metros que permitiu o fluxo entre o centro 
velho e a cidade nova, o que propiciou o desenvolvimento urbano 
da região. Em poucos anos foram ainda inaugurados diversos 

Avenida Tiradentes, com eletrificação  

e tendo ao fundo a torre da Estação  

da Luz, década de 1910
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edifícios públicos expressivos: o da Tesouraria da Fazenda, no 
largo do Palácio (atual Pátio do Colégio); o Quartel da Força 
Pública, na avenida Tiradentes; e a Escola Normal, na praça da 
República, projetos do engenheiro e arquiteto Ramos de Azevedo. 
O Centro Novo e o vale do Anhangabaú passaram por importan-
tes reformas, e o Triângulo (formado pelas ruas 15 de Novembro, 
São Bento e Direita) e a avenida São João permaneciam como 
coração social, cultural e comercial da cidade. 

Em 1890 a população da cidade alcançava 65 mil habitantes e em 
1900 atingiu a cifra de 239.820, multiplicando-se seis vezes em 
relação aos anos 1870, um crescimento vertiginoso. O estado de 
São Paulo chegou a receber, em média, 76.040 imigrantes ao ano 
no período de 1888 a 1897, alcançando 136 mil em 1895, dos 
quais 106 mil eram italianos. Em 1896, um terço da população da 
capital era italiana2. 

Jardim do Palácio do Governo, atual  

Pátio do Colégio e lugar da memória  

da fundação da cidade de São Paulo
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A instituição do regime republicano induziu a uma moderniza-
ção dos serviços urbanos e de concepção de cidade que 
consolidou os serviços públicos de forma regular, tais como a 
iluminação pública, os bondes elétricos, o telefone, a água enca-
nada, a rede de esgotos e a pavimentação de ruas. O início do 
século 20 marcou, em São Paulo, um momento de nítida moder-
nização no sentido de incorporação das mudanças tecnológicas 
da Segunda Revolução Industrial, escreveu o historiador Flávio 
A. M. Saes, completando: Até então, mantinham-se algumas for-
mas arcaicas de produção ou as técnicas da Primeira Revolução 
Industrial: o bonde a burro, a iluminação a gás, manufaturas com 
trabalho manual, fábricas com energia a vapor. A energia elétrica 
já fazia sua estreia na Capital por meio da Companhia de Água 
e Luz, porém, com reduzida abrangência e pequena capacidade 
de geração de energia5.

Nos bairros operários, Brás, Belenzinho, Mooca, Luz, Bom 
Retiro e Barra Funda, as fábricas dividiam o espaço com as 
casas operárias, e os serviços públicos e melhoramentos eram 
escassos ou inexistentes. Em 1902, escreveu Jorge Americano: 
[...]nascia a cidade industrial. Do viaduto do Chá, viam-se os 
bairros industriais do Bom Retiro e Luz. Do pátio em frente à 
Igreja do Carmo na esquina da rua com a Ladeira do Carmo, 
via-se todo o restante, Brás e Mooca. Não é que tudo fosse muito 
grande. O Bom Retiro começava na Estação da Luz e ia à Escola 
Politécnica. Na outra dimensão, até pouco mais de 500 metros, 
o bairro industrial da Luz ia da linha Inglesa (E. F. Santos a 
Jundiaí) ao Quartel da Luz. Na outra dimensão, da avenida 
Tiradentes às instalações ferroviárias do Pari. 

Os bairros industriais, prossegue o cronista: [...] continham toda a 
indústria paulista: tecidos de juta para sacaria e tecidos de 

A Empresa de Limpeza Pública contava, como vimos, com  
80 funcionários, 55 carroças, 100 animais e 26 carrocinhas de 
mão. Na cidade, os detentores dos mais diversos ofícios puxavam 
suas carroças e realizavam serviços ou entregavam mercadorias. 
Da mesma forma que o coletor de lixo, havia o leiteiro, o 
padeiro, o entregador de gelo, o de ovos, o de frango, e galinha, 
o fruteiro, o verdureiro, o lenheiro e assim por diante. 

Nas palavras de Jorge Americano, recuperando o sabor, o ritmo e 
o cotidiano da época: Às 6 horas da manhã, bateu à porta seu José 
leiteiro. Trazia às costas a lata de leite das cavas do estábulo, um 
funil e uma colher redonda, para tirá-lo da lata e despejar na gar-
rafa que o freguês trouxesse. Vinham também duas vacas e dois 
bezerros. Narcisa trouxe de dentro o copo de vidro graduado e o cal-
deirão. Seu José fez o bezerro chupar a teta da vaca e se pôs a 
mondá-lo, jorrando o leite no copo graduado. Encheu um litro e 
despejou no caldeirão. Jorrou mais meio litro no copo, que Narcisa 
despejou no caldeirão, disse ‘até amanhã’ e foi fazer ferver3.

Outros personagens conduziam suas carroças de porta em porta 
pela cidade, conta o cronista: Parou à porta um carrocinha de 
duas rodas, puxadas por um burro e conduzida por um homem. É 
o ‘lenheiro’. Traz meio metro cúbico de lenha (a carroça mede um 

CARROCEIROS E CARROÇAS NA CIDADE

metro de comprido, por um de largura e meio de altura). A lenha 
vem colocada de modo a comportar o menor número de paus no 
maior espaço. O preço é 4.500 réis. Em regra, o carroceiro não reco-
lhe a lenha. Poucos minutos depois passa um menino de 15 anos e 
se oferece para recolher, por 500 réis. A lenha foi recolhida e dura 
uma semana4. Assim, a coleta de lixo se tornara parte do cotidiano 
e da paisagem da cidade, tão comum e corriqueira como  
a entrega de pão, leite e ovos. 

Rua do Comércio em 1887, ano em que a cidade mantinha sete linhas de bonde, 

25km de trilho, 319 animais e 43 carros de transporte
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algodãozinho; serrarias e fábricas de móveis; refinações de açúcar, 
torrações de café; fábricas de botões de ossos; fábricas de telhas, ola-
ria e cerâmica; louças de mesa chamadas de ‘pó de pedra’. Indústrias 
rudimentares, de couros e mais algumas coisas. Para Americano, 
seriam trinta ou quarenta chaminés, de fumaça negra de coque da 
Inglaterra (ainda não havia eletricidade em São Paulo)6.

Em 1887 havia sete linhas de bonde, com 25km de trilho, 319 
animais e 43 carros que transportavam 1,5 milhão de passageiros 
por ano7. A primeira linha de bonde elétrico data de 1901, a Barra 
Funda, ligando o largo de São Bento ao fim da rua Barão de 
Limeira. Outras empresas privadas que mantinham serviços públi-
cos eram a São Paulo Gas Company, a Companhia de Viação 
Paulista, a Companhia Telefônica e a Companhia Água e Luz de 
São Paulo, além, é claro, da The San Paulo Tramway Light and 
Power Company.

O abastecimento regular de água começara em 1881 com a 
Companhia Cantareira de Águas e Esgotos, que captava a água na 
Serra da Cantareira e a levava ao Reservatório da Consolação por 
meio de uma tubulação de 14,5km de extensão. Mas parte signifi-
cativa da cidade ainda se abastecia nos chafarizes e fontes que 
existiam em vários locais e que se manteriam ativas por décadas. 

o serviço de limpeza pública em 1892

Com a Proclamação da República, a municipalidade implemen-
tou diversas iniciativas de limpeza, higiene e saúde pública. Era 
importante para os governantes, influenciados por médicos e 
higienistas, garantir medidas que combatessem velhas práticas em 
relação ao lixo e aos dejetos e estabelecessem uma cidade consi-
derada mais civilizada, moderna, limpa e saudável.

O serviço de limpeza pública foi recontratado em 9 de maio  
de 1892 e passou a ser efetuado por uma firma especialmente 
contratada, a Empresa de Limpeza Pública, de Mirtil Deutsch  
& Fernando Dreyfus. A partir de outubro de 1892 tais serviços 
foram estendidos à coleta de lixo domiciliar. No final do século 19  
a Empresa de Limpeza Pública contava com 80 funcionários,  
55 carroças, 100 animais e 26 carrocinhas de mão8. 

A lei no 1, de 1892, definiu quatro intendências que distribuíam os 
serviços municipais. Isso foi parte de uma reforma administrativa 
que ampliou a ação municipal com a Intendência de Higiene e 
Saúde Pública, que, além da limpeza pública, tratava de: canali-
zação da água potável; construção de esgoto; fiscalização da 
alimentação pública, cuidando de feiras e pastagens; higiene de 
mercados, matadouros, açougues, hospitais e cemitérios; diversos 
assuntos médico-sanitários (moléstias endêmicas, epidêmicas, vaci-
nação e vários outros); esgoto e abastecimento de água; recolhimento 
de excrementícios e estabelecimento de local destinado ao aloja-
mento dos imigrantes9. 

Em 1893 o intendente de Saúde, Osório Ramalho da Silva, regu-
lamentou o contrato de serviços de limpeza pública, incluindo a 
varrição e a lavagem de ruas, a limpeza de bueiros e de bocas de 
lobo, a incineração do lixo e a limpeza dos mercados. Segundo o 
intendente, a precariedade do serviço favorecia a disseminação de 
epidemias e febres10. A regulamentação concedia aos moradores o 
poder de denunciar infrações contratuais. Também foram defini-
dos os locais destinados a receber os resíduos sólidos: Santa 
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Cecília, Ponte Pequena e ilhas e margens do rio Tietê. O regula-
mento reiterou ainda a proibição de que os moradores mantivessem 
quintais sujos ou possuíssem substâncias e objetos que pudessem 
prejudicar a atmosfera e a saúde. 

Nos primeiros anos do início da República as ações relacionadas ao 
lixo compunham a política pública de higiene e saúde. No entanto, 
como ressalta Marta Almeida, essas ações integravam um imaginá-
rio político e social mais amplo: O momento era de constantes 
tensões, obscuridades, polêmicas, desconhecimento, tal como tem 
sido a dinâmica histórica das ciências, da medicina e saúde pública. 
Atente-se para a instabilidade social, econômica e política dos pri-
meiros anos da República que, consideradas as especificidades, 
também forjavam um discurso das certezas e garantias de um novo 
país, moderno e justo, oposto do que fora até então, marcado pelas 
amarguras da escravidão e do poder centralizado. Ao lado dos dile-
mas científicos caminhavam os dilemas públicos da construção de 
uma nova nação, livre dos terríveis flagelos epidêmicos que tanto 
envergonhavam a imagem do país e prejudicavam, em boa parte, a 
vinda dos trabalhadores imigrantes11.

No Rio Tietê em 1887; no final do século 19 um relatório oficial informava: 

“O transporte do lixo para a ilha do depósito é feito em saveiros sem  

as necessárias condições de comodidade de maneira a dar-se o 

inconveniente de cair grande quantidade de lixo no ato de carregá-lo  

e descarregá-lo nos trapiches e no trajeto do rio Tietê”

Matadouro Municipal, serviço que a cidade mantinha  

como garantia de saneamento e higiene pública
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Oficina Boracea, no início do século 20, com os veículos de coleta de lixo  

movidos a tração animal; com a Proclamação da República, a municipalidade 

implementou diversas iniciativas de limpeza, higiene e saúde pública

Limpeza do carroção coletor de lixo da prefeitura na década de 1920  

e interior da Oficina Boracea na década de 1930
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Para evitar a proliferação da peste, o Serviço Sanitário comprava 

de catadores de rato, muitos deles garotos, os animais 

transmissores e os incinerava, 1900

procurando um destino para os resíduos

Naqueles primeiros anos da República a destinação final do lixo 
também permaneceu um tema nas discussões políticas do dia a 
dia e se buscavam diversas soluções. Em 1893, o intendente 
Cesário Ramalho da Silva registrou em relatório da Câmara a 
existência de um incinerador na cidade e relatou a discussão téc-
nica sobre locais de despejo, sendo que o lixo era transportado por 
vias fluviais e tinha de ser removido, ou seja, havia adicionalmente 
a problemática de buscar áreas de despejo: Não tendo dado resul-
tado satisfatório o incinerador construído, por isso que incinerava 
pequena parte do lixo conduzido a cidade, ficando depositado o res-
tante pelas proximidades da Ponte Pequena, constituindo verdadeiro 
perigo à saúde dos habitantes do bairro da Luz, ordenei a Empresa 
que fizesse remover todas as matérias sujeitas a decomposição para 
cujo fim designei um lugar distante, alguns quilômetros da cidade, 
à margem do Tietê, entre as barras do Capirinduva e do Baruel, 
onde esta sendo consumido pelo fogo, ao ar livre, até que seja mon-
tado novo incinerador, que funcione regularmente, dando consumo 
a todo lixo transportado na cidade. O serviço de remoção do lixo 
para a margem do rio Tietê está sendo feito por meio de lanchões 
rebocados por uma máquina a vapor12.

Em outro relatório à Câmara, em 1899, o prefeito Antônio da 
Silva Prado afirmava que havia sido construído um trapiche para 
a remoção de resíduos junto à confluência dos rios Tamanduateí 
e Tietê. Em 1900 a quantidade de lixo coletado era de 180 m3 diá-
rios, ou cerca de 99 mil kg, com um total anual de 65.700 m3. 
Esses resíduos eram lançados por duas barcas numa ilha formada 
pelos meandros do rio Tietê. No relatório do ano seguinte, o pre-
feito apontou as condições em que a empresa executava os serviços: 
O transporte do lixo para a ilha do depósito é feito em saveiros sem as 
necessárias condições de comodidade de maneira a dar-se o inconve-
niente de cair grande quantidade de lixo no ato de carregá-lo e 
descarregá-lo nos trapiches e no trajeto do rio Tietê13.

Conforme trecho de relatório do Fiscal de Rios, José Joaquim de 
Freitas, já se mostrava então o dilema sobre o destino do rio Tietê, 
que tanta importância tinha para a vida da cidade e ao mesmo 
tempo recebia o lixo e o esgoto: No exercício do honroso cargo que 
me incumbe de fiscalizar os rios do Município da capital, repetidas 



51

vezes, quase diariamente, tenho de voltar a minha atenção para o rio 
Tietê. Esta corrente é de vital importância para a cidade de São Paulo. 
Do seu leito extraem a areia e o pedregulho; das margens, o tijolo e a 
telha; das várzeas, muita da hortaliça que abastece o mercado; dá o 
transporte mais econômico a todos esses produtos; e, agora, começa a 
propaganda no sentido de serem as águas aproveitadas para o líquido 
da alimentação. Mas o grande destino, a maior servidão dessa riqueza 
inestimável, está na drenagem do solo e principalmente dos esgotos 
desta aglomeração humana, que cresce rapidamente e até de modo 
assustador. É nesta função que o rio pode prestar o maior serviço, 
como também pode causar o maior dano. O Tietê, puro, capaz de 
transportar as imundícies que lhe são confiadas, é o saneamento; 
poluído, sobrecarregado de detritos que vão se sedimentando e putrefa-
zendo, será o aniquilamento, a população em fuga17. 

No Brasil, a primeira usina de queima de lixo foi ins-
talada em Porto Alegre no ano de 1888, tendo por 
modelo uma usina erguida em Nova York em 188514. 
O primeiro incinerador municipal foi instalado na cidade 
de Manaus, construído em 1896 por ingleses no antigo 
bairro dos Tocos, atualmente o bairro de N. S. Aparecida. 
O incinerador tinha capacidade para processar 60 tonela-
das de lixo doméstico por dia. Foi desativado em 1930 por 
não mais atender às necessidades locais e por problemas 
de manutenção15. Em Belém, no início do século 20, foi 
instalado um incinerador semelhante ao de Manaus, 
desativado em 1978 por problemas de manutenção.

Um dos primeiros incineradores destinados à queima 
de lixo urbano foi projetado e construído por Alfred 
Fryer, em 1874, na cidade de Nottingham, Inglaterra. 
O “sistema de Fryer”, como ficou conhecido, era  
rudimentar e de operação extremamente simples, con-
sistindo em um forno onde os resíduos eram dispostos 
manualmente e incinerados com a utilização de  
carvão. A tiragem dos gases era natural e também con-
trolada manualmente por meio de registros dispostos na 

UMA NOVIDADE: INCINERADORES DE LIXO

chaminé. As escórias e a cinza eram removidas após a 
extinção completa das chamas. 

O funcionamento do sistema se fazia intermitentemente 
e, na época em que foi construído, atendia perfeitamente 
às necessidades locais. Entre os anos de 1870 e1890 várias 
formas de incineração foram desenvolvidas na Inglaterra. 
Uma das novidades consistia em um “incinerador ambu-
lante que, caminhando pela noite, qual um monstro 
aterrador, parando de porta em porta devorava os detritos 
adrede amontoados”16. 

Relato dramático escrito em 1900, como a antecipar o destino que 
o rio afinal teve, o de aniquilamento dessa “corrente de vital 
importância para a cidade de São Paulo”.

os sanitaristas e o incinerador

Em 1900, Francisco Cavalcanti foi convidado pela diretoria do 
Serviço Sanitário a apresentar um estudo de avaliação e sugestões 
sobre o serviço de limpeza pública. Em seu relatório para o 
Serviço Sanitário, ele afirmou que o serviço de limpeza da capital 
necessitava de reformulação, já que era “lento, insuficiente e peri-
goso, é um serviço que há muito reclama completa reforma”18. 

Suas críticas, baseadas em sua postura de higienista, incidiam 
sobre a forma da coleta, realizada por meio da circulação de 
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carroças lotadas que recebiam os detritos das casas até altas horas, 
mesmo nas ruas centrais da cidade, sempre com as tampas abertas 
e “exalando uma atmosfera fétida”. Recaíam também sobre os 
equipamentos, carroças de madeira sem nenhuma camada de 
verniz ou de qualquer substância que as tornasse impermeáveis e 
facilmente desinfetáveis. Cavalcanti recriminava ainda a forma 
como a população depositava o lixo produzido na rua, em qual-
quer vasilhame e, muitas vezes, em montinhos diretamente sobre 
a calçada, atraindo ratos, mosquitos e moscas19.

Este e outros relatórios do período podem ser vistos como a expres-
são de uma concepção de saúde pública que nem sempre 
alcançava seus ideais e modelos. As referências à limpeza urbana 
nos jornais e nas avaliações técnicas eram, em geral, carregadas 
nas tintas, e as falhas no serviço sempre amplificadas diante de um 
imaginário de limpeza e saúde pública idealizado. 

Ao avaliar os serviços de varrição e lavagem das ruas, a princi-
pal crítica de Cavalcanti era que, assim como a coleta regular 
de lixo, estes se restringiam às ruas centrais: As ruas de menor 
movimento são varridas com intervalos de dois, três, quatro e 
até oito dias. Muitas ruas de arrabaldes absolutamente não 
gozam desse benefício20. Outra crítica substancial referia-se à 
localização da sede da empresa (onde ficavam as cocheiras, as 
oficinas e os fornos de incineração) e da destinação dos detri-
tos: a margem esquerda do rio Tietê, muito próxima ao bairro 
da Ponte Pequena. 

Além disso, os fornos praticamente não funcionavam e o lixo 
permanecia amontoado: Não podia ter pior destino a grande e 
sempre crescente massa de lixo produzida diariamente por esta 
próspera capital: nem queimado, nem utilizado como adubo; mas 
estéril e perigosamente amontoado às portas da cidade, decom-
pondo-se ao ar livre, espalhado pelas enchentes e desagregado 
pelos ventos!21. Depois de citar vários estudos e experiências 
internacionais, Cavalcanti defendeu a incineração como o des-
tino ideal para o lixo, e comemorava: No Brasil tem repercutido 
esse movimento progressista da higiene urbana; e, nota-se que,  
da palavra e artigos dos higienistas, a incineração vai felizmente 
passando à prática22.  

O médico sanistarista Emilio Ribas (à esquerda)  

e o prefeito Antônio Prado (à direita) mantiveram  

um debate público sobre a qualidade da limpeza da  

cidade e a destinação do lixo no começo do século 20
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a prefeitura e a diretoria do serviço sanitário

Apesar das propostas de modificações feitas por sanitaristas, a 
Prefeitura renovou o contrato com a Empresa de Limpeza 
Pública em 1902, com a mesma remuneração e poucas modifica-
ções. O Ato no 133 de 21 de junho de 1902 expediu novo 
regulamento para o serviço de limpeza pública, e a empresa res-
ponsável pelo serviço de coleta removeria não só o lixo das 
residências, mas também de hotéis, estabelecimentos comer-
ciais, praças e mercados municipais. O perímetro que deveria ser 
atingido pela coleta e varrição foi estendido, e os resíduos seriam 
depositados em vasilhas apropriadas e fechados de modo a evitar 
que o lixo caísse nas ruas.

No entanto, os resíduos domiciliares continuavam a ser recolhidos 
e lançados na Ponte Pequena, e o lixo dos arredores era utilizado 
sem nenhum tratamento como adubo pelos agricultores. Para os 
sanitaristas, como Francisco Cavalcanti, o serviço continuava 
“anti-hygienico, primitivo, um verdadeiro contraste com o bello 
aspecto de São Paulo moderno”.

o debate entre o prefeito e o sanitarista

Com a proximidade do encerramento do novo contrato, em 1905, 
Emílio Ribas, médico e diretor do Serviço Sanitário Estadual, enviou 
ofício ao prefeito propugnando por modificações na coleta – regula-
mentação das horas e do modo de coleta do lixo nas habitações; 
obrigatoriedade da adoção de recipientes especiais e apropriados; e 
proibição terminante e efetiva de seu uso como adubo – e principal-
mente pela adoção da incineração, que, segundo ele, era opinião 
unânime entre os especialistas: o meio único de resolver o problema 
sob o duplo ponto de vista econômico e sanitário23.  

Seguiu-se uma série de ofícios entre Emilio Ribas e o prefeito 
Antônio Prado, que se converteu num debate entre duas posições 
divergentes, especialmente quanto à destinação do lixo. O prefeito 
afirmava que o serviço de limpeza da capital, embora não fosse per-
feito, era considerado muito bom e que a cidade estava bastante 
limpa. Dizia que as críticas do Serviço Sanitário eram em relação 
ao ideal da salubridade e não levavam em conta os aspectos econô-
micos e administrativos. Citando os congressos internacionais de 

higiene, afirmava que a incineração estava longe de ser uma posi-
ção unânime e que o uso do lixo como adubo era defendido por 
vários especialistas. Ressaltava também que o lixo era mais combus-
tível em alguns países que em outros, pois sua combustibilidade 
variava de acordo com a composição.

Entre as reclamações dirigidas à empresa concessionária, a Mirtil 
Deutsch & Fernando Dreyfus, estavam o privilégio concedido aos 
bairros centrais, a lentidão da remoção do entulho e o seu acú-
mulo às margens do rio Tietê, onde havia um lixão que se 
espalhava por 25 mil m2. O prefeito defendia, no entanto, a neces-
sidade de elevar a remuneração da empresa, uma vez que o 
aumento da população aumentara muito a quantidade de lixo 
produzido e a melhoria do serviço e da fiscalização poderia ser 
feita sem grandes investimentos e alterações24. 

Em 1905, a Câmara aprovou a prorrogação do contrato apenas 
até o final do ano e determinava: O Prefeito, dentro do prazo de 
um ano, mandará organizar e completar os estudos e planos para 
a limpeza pública, de acordo com as exigências que consultarem 
à utilidade municipal e à saúde pública25.

A empresa manteve o contrato até 1908 e depois este foi transfe-
rido ao coronel Francisco Antonio Pedroso26.

Em 1910, a Prefeitura se comprometeu a realizar estudos e experi-
ências para a escolha de um processo de disposição do lixo que 
pudesse atender melhor às condições da cidade; também ficou 
obrigada a colocar recipientes para que fossem recolhidos os papéis 
e resíduos jogados por transeuntes, que depois seriam coletados 
por funcionários da Empresa de Limpeza Pública e Particular.

Enquanto a Câmara não decidia sobre o destino final do lixo 
que era coletado na cidade, este era conduzido pela empresa 
contratada para a ilha do Capintuva e para o terreno municipal 
situado na Quarta Parada, no distrito do Belenzinho, ou para 
outros pontos indicados pela Prefeitura. Como resultado final 
do debate entre a Prefeitura e os higienistas, o Serviço Sanitário 
conseguiu a aprovação de um incinerador, e a limpeza passou 
para a alçada da municipalidade, como defendiam os higienis-
tas desde o início. 
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Centro da cidade de São Paulo,  

Rua José Bonifácio, com trabalhador da  

limpeza urbana no primeiro plano, 1916
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NAS DÉCADAS DE 1910 E 1920,  

A DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA,  

O INCINERADOR DO ARAÇÁ 

E A CRIAÇÃO DE ESTAÇÕES 

ZIMOTÉRMICAS
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Desde antes de 1915 São Paulo começa a tomar consciência de que 
será uma grande cidade. Inicia-se o alargamento da Avenida São 
João, pela demolição, na Praça Antônio Prado, da Confeitaria 
Castelões e da Chapelaria Alberto [...]. Alarga-se a Rua Libero 
Badaró, demolindo-se a casa da Baroneza de Itapetininga e uma 
série de casinhas que davam fundos para o Vale do Anhangabaú, e o 
Conde Prates constrói os dois palacetes, um dos quais onde funciona 
a Câmara Municipal e o outro onde esteve, até alguns anos atrás, o 
Automóvel Club1.

O que o memorialista Jorge Americano captou nesta descrição, 
feita em 1915, foi o singular dinamismo de uma cidade que se cons-
truía e se reconstruía incessantemente, com períodos em que esse 
processo era mais intenso. Do ponto de vista de uma história da lim-
peza urbana, a cidade vivia nessa época debates e propostas políticas 
e técnicas que, de certa forma, balizaram as discussões nesse setor 
por muitas décadas. Nos anos 1910 a cidade de São Paulo viveria 
dois eventos marcantes para a sua configuração nas esferas social e 
da saúde: a greve de 1917, com intensa participação dos anar-
quistas, e no ano seguinte, a epidemia de gripe espanhola.

Vista do Viaduto do Chá, no centro
de  São Paulo, com destaque para a sua 
infraestrutura urbana, com iluminação
pública, sistema viário e bondes elétricos, 1920
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Um flagrante do cotidiano mostra o trabalho  

de varrição na rua Quintino Bocaiuva, 1910

Funcionário da limpeza pública urbana e carroção 

de lixo próximo ao incinerador do Araçá
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Foi nessa época, de intensas construções e transformações urbanas, 
que o prefeito Washington Luís – em meio a um processo de 
reforma administrativa do município – promulgou, em 1914, o Ato 
no 721, que determinava a passagem dos serviços de limpeza urbana 
para a administração direta, operada pela municipalidade, seguindo 
o estipulado pela Lei no 1.656, de 10 de março de 1913, que autori-
zou o prefeito a efetuar sua encampação mediante ressarcimento 
dos investimentos efetuados pelos empreiteiros. O serviço de coleta 
do lixo havia permanecido terceirizado até o ano de 1913, conforme 
vimos no capítulo anterior.

Através desse ato foi criada, com o status de Diretoria Municipal, 
a Limpeza Pública de São Paulo. Alarico Silveira foi o diretor 
encarregado de organizar o serviço, diretamente subordinado ao 
prefeito, e permaneceu no cargo até 1918. Como parte dos avanços 
que se cogitavam para o setor, o prefeito previa a construção de 

dois novos incineradores e pretendia experimentar um método de 
trituração do lixo, evidenciando que a disponibilidade de locais 
para descarte já revelava seus limites e que era preciso reduzir o 
volume dos detritos e encontrar novas soluções em uma cidade 
que não parava de crescer. 

O sistema previa coleta e destinação final de resíduos sólidos, varrição 
de ruas, lavagem e desinfecção, capinação, limpeza de bueiros e 
galerias. O Ato no 721, em seu artigo 12, determinava que todas as 
casas situadas nas zonas urbana e suburbana eram obrigadas a pos-
suir pelo menos um recipiente metálico e coberto, de modo que o 
lixo pudesse ser coletado. Se a casa não possuísse esse recipiente, 
o lixo deveria ser entregue diretamente ao encarregado do serviço. 
O Ato determinava também que o lixo deveria ser colocado nas ruas 
no horário da passagem do veículo, e os condutores da coleta anun-
ciariam sua presença com dois toques de campainha. Percebe-se, 
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assim, que a nova legislação procurava normatizar em detalhes o 
comportamento dos cidadãos, responsabilizando-os também por 
parte do processo de coleta do lixo, bem como visava criar uma 
rotina de horário e de hábitos.

O órgão possuía relativa autonomia, frota própria de veículos de tra-
ção animal, oficina para manutenção e pequena fábrica para con-
fecção de ferramentas e utensílios para o serviço de limpeza. 
Contava ainda com pipas para irrigação e lavagem, varredeiras 
mecânicas e caminhões. Foram importadas as primeiras varre-
deiras, tracionadas por muares. Um modelo com as mesmas carac-
terísticas seria posteriormente desenvolvido pelo Departamento 
de Limpeza Pública de São Paulo, até a construção da varredeira 
tipo Colector, cujos movimentos (varrição e coleta) eram aciona-
dos pela rotação das rodas por meio de correntes2.

Um relatório da Limpeza Pública em 1914 registra a expansão da 
área com varrição na cidade, passando de 1.309 mil m2, em 1913, 
para 2.219 mil m2, em 1914, ampliando a média da coleta diária de 
216 para 304 toneladas. O número de funcionários que efetuava a 
coleta e a varrição diurna e noturna subiu de 380 para 8623. 

as quatro zonas administrativas  
da limpeza pública

Também em 1914 o prefeito Washington Luís dividiu a limpeza da 
cidade em quatro zonas administrativas: Norte (com sede na Ponte 
Pequena), Sul (com sede no Cambuci), Leste (com sede na Quarta 
Parada) e Oeste (com sede no Araçá). Data dessa época também a 
criação da taxa sanitária para a manutenção de serviços. Porém, 
com o correr dos anos, a maior parte dos serviços da Diretoria  
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Diferentes modelos de veículos da limpeza pública 

movidos a tração animal, podendo-se observar, entre 

vários aspectos, a cabine separada para o condutor  

e diferentes rodas: de madeira e pneus
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Estacionamento de veículos com compartimentos que 

apresentavam abertura traseira e eram basculantes. A limpeza  

da cidade estava dividida em quatro zonas administrativas:  

Norte (com sede na Ponte Pequena), Sul (com sede no Cambuci), 

Leste (com sede na Quarta Parada) e Oeste (com sede no Araçá)
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foi sendo absorvida pela estrutura municipal, o que implicou  
a redução de sua autonomia e o enfraquecimento da unidade.

A coleta das capinações, podas da vegetação e a arborização dos 
logradouros públicos e do lixo jogado clandestinamente em terrenos 
abertos seria feita por funcionários contratados pela prefeitura. Todos 
os dias os veículos eram desinfetados rigorosamente. Os restos hospi-
talares eram coletados e transportados em veículos especiais e 
apropriados para que a execução desse serviço resguardasse a como-
didade dos moradores e a salubridade pública. O lixo coletado na 
Zona Oeste seria incinerado na Usina do Araçá, como o lixo prove-
niente dos hospitais e de casas onde havia moléstias contagiosas. O 
lixo que não fosse incinerado seria depositado além da zona habitada, 
a 200m de distância no mínimo. Serviam ainda como depósitos os 
terrenos municipais da Anhanguera e da Quarta Parada. 

Em 1919 a área varrida chegou a 3.530 mil m2, com uma produção 
anual de 150 mil toneladas de lixo, das quais 11 mil eram incineradas 
e 41 mil, vendidas. Havia 103 caminhões, 45 varredeiras mecânicas, 
10 caminhões-pipa, 720 muares e 85 carroções de coleta. Além 
de novos equipamentos, a Diretoria contava com novos ofícios e 
trabalhadores. Se em 1905 a empresa contratada mantinha 300 
empregados, em 1919 o órgão contava com 800 funcionários4. 
No entanto, a não qualificação da mão de obra e a inadequação 
dos caminhões eram considerados dois fatores que inibiam uma 
eficácia maior. Esse serviço tornou-se, em 1927, Diretoria especí-
fica para a Limpeza Pública e, em 1929 (Lei no 3.294 e Ato no 
3.094), foi subordinado novamente à Diretoria de Higiene. O Ato 
no 721 permaneceu vigente por mais de meio século e seria revo-
gado 60 anos depois pela Lei no 7.775, de 13 de setembro de 1972.

o incinerador do araçá em 1913

Um ano antes da criação da Diretoria de Limpeza Pública, em 1913, 
a prefeitura inaugurara um incinerador nas vizinhanças do 
Cemitério do Araçá, no local onde hoje se localiza o viaduto da 
avenida Dr. Arnaldo sobre a avenida Sumaré. A região era conhe-
cida pelas árvores que davam o frutinho do araçá, a exemplo de 
muitos bairros e regiões da cidade cuja denominação evoca sua 
natureza original, como Pinheiros, Perdizes e outros.

A região onde estava o incinerador era distante do centro da 
cidade e dos bairros residenciais. O Instituto Emílio Ribas, inau-
gurado em 1880 como Instituto de Isolamento, ocupava então 
um terreno que começava na atual avenida Rebouças e se estendia 
até a atual rua Cardeal Arcoverde, e a luz elétrica chegou à região 
no começo do século passado5. O Cemitério do Araçá seria aberto 
em 1897, quatro décadas após a inauguração do Cemitério da 
Consolação, em 1858, que definia em parte os limites externos do 
núcleo urbano da cidade na direção oeste.

No início do século 20 a população da cidade aproximava-se de 
240 mil habitantes, em 1920 mais do que dobrou, atingindo 580 
mil pessoas, crescimento vertiginoso que tornava as questões de 
infraestrutura um conjunto crescente de desafios agudos e urgen-
tes, incluindo a coleta e a destinação do lixo. Na época da 
inauguração do incinerador eram recolhidas cerca de 99 tonela-
das diárias de lixo, em média 0,40 kg por habitante. O incinerador 
do Araçá tinha capacidade para queimar 40 toneladas de lixo por 
dia, ou o conteúdo de 100 carroças, e incinerava os resíduos hos-
pitalares e o lixo de locais em que houvesse contaminação por 
doenças infectocontagiosas. 

Se antes a discussão estava centrada em torno dos locais de desti-
nação, apesar de uma experiência pioneira de incineração e da 
defesa do método por sanitaristas, agora a incineração se impunha 
como uma forma tecnológica relevante para resolver a problemá-
tica da destinação do lixo (da mesma forma que o planejado 
sistema de trituração). Assim que foi inaugurado, o incinerador do 
Araçá tornou-se um equipamento público emblemático de uma 
cidade que queria ser moderna e exibir seu progresso. O incinera-
dor mantinha um livro de visitas, no qual ilustres visitantes não 
apenas deixavam registrada a sua passagem para conhecer esse 
equipamento como destacavam a sua eficiência. 

Com isso, o incinerador era, a seu modo, um cartão de visitas da 
cidade. No início dos anos 1910, escreveu Jorge Americano, os 
lugares mais conhecidos da cidade, aqueles que se mostrariam a 
um visitante, eram o edifício da Light na praça Antônio Prado, o 
Teatro Municipal, a rua 15 de Novembro, a rua Libero Badaró, a 
avenida Paulista, a casa de D. Veridiana Prado e a do Conde 
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A Limpeza Pública de São Paulo possuía frota

própria de veículos a tração animal, incluindo

caminhões coletores basculantes
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Varredeira de tração animal para irrigação de ruas  

da Divisão de Engenharia Sanitária, 1923

Na São Paulo das primeiras décadas do déculo 20,  

o coletor de lixo exercia sua função ao lado do leiteiro, 

do padeiro, do entregador de gelo, ovos, frango  

e galinha, do fruteiro, do verdureiro, do lenheiro,  

e assim por diante 
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Álvares Penteado no começo da avenida Higienópolis, o Jardim 
da Luz e o bairro de Campos Elíseos6.

O incinerador do Araçá manteve-se em operação até 1940, 
quando foi demolido em função do aumento da quantidade  
de resíduos coletados, que ultrapassava a sua capacidade de 
queima. Além disso, devido ao crescimento e à expansão  
da cidade, a área do incinerador fora envolvida em um bairro 
residencial, no qual a queima dos resíduos era desaconselhá-
vel, já que na época não existia nenhum equipamento de 
controle de poluentes.

Tecnologia avançada

De fabricação inglesa, o incinerador era tecnologicamente avançado. 
Construído pelo empreiteiro H. Kennard & Co. e manu fa turado 
por Heenan & Froude, de Manchester, Inglaterra, cidade-berço 
da Revolução Industrial, o incinerador era composto por três for-
nalhas com grelhas fixas, carregamento direto do depósito para a 
fornalha por meio de comporta, atiçamento e descargas manuais, 
nas quais utilizavam-se carrinhos7. 

O equipamento dispunha de caldeira, cujo vapor acionava os ven-
tiladores de ar comburente, além de um gerador de energia 
elétrica que deveria ser distribuída no bairro de Cerqueira Cesar. 
Mas consta que o gerador só funcionou no dia da inauguração 
para alimentar a sede da Zona de Limpeza, pois a ligação à rede 
distribuidora era impraticável. Possuía inclusive alternador para a 
geração de energia elétrica, que acabou não sendo utilizado 
devido à deficiência das instalações da rede pública. 

Para iniciar a combustão havia necessidade de queimar lenha e ser-
ragem até haver vapor suficiente para acionar os vários dispositivos. 
A queima de lenha permitia também manter a temperatura de 
combustão e a alimentação dos resíduos no forno era realizada 
manualmente. Essas máquinas a vapor foram posteriormente subs-
tituídas por motores elétricos. Os gases quentes provenientes da 
queima passavam por duas câmaras, a primeira utilizada para crema-
ção de animais (até sete animais de grande porte por dia) e a segunda 
para incineração de alimentos apreendidos ou condenados.

Livro de Visitantes do Incinerador do Araçá, de 1913, no qual 

ilustres visitantes não apenas deixavam registrada a sua 

passagem para conhecer esse equipamento como destacavam a 

sua eficiência; com isso, o incinerador era um cartão de visitas 

da cidade que se orgulhava de seu desenvolvimento no campo 

da tecnologia dos equipamentos urbanos públicos
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por suas dimensões, peso ou quantidade não coubessem nos 
recipientes destinados a conter os detritos domiciliares e os resíduos 
industriais de qualquer natureza. É interessante notar que já se 
definiam “detritos industriais”, numa época em que a indústria 
paulista estava apenas começando a ganhar importância.

lixões  

Mesmo com o funcionamento do moderno incinerador do Araçá, 
apenas 10% dos resíduos recolhidos em São Paulo eram incinerados. 
A maior parte do lixo era despejada em grandes depósitos a céu 
aberto, que com o tempo receberam o nome de “lixões”. O 
Relatório de 1914 registra que 10,6% dos resíduos foram incinera-
dos, 23,2% utilizados por chacareiros, 65,5% foram para lixões e 
0,7% para indústrias (trapos e papéis). Ou seja, informalmente, já 
se realizava um processo significativo de reciclagem.

Nessa época as áreas receptoras de resíduos se distribuíam do 
seguinte modo: nas proximidades de Cerqueira César, na rua 
Galeano de Almeida, havia um aterro, preenchendo sulcos do ter-
reno (este se encontrava próximo ao incinerador do Araçá, onde 
funcionava a sede da Zona Oeste da Limpeza Pública); no bairro 
operário do Belenzinho havia o lixão da Quarta Parada; e na Barra 
Funda localizava-se o lixão da rua Anhanguera. As áreas de dispo-
sição de resíduos se localizavam nas regiões Oeste, Norte e Leste 
da cidade, formando um semicírculo em sua periferia. Nessa 
época não havia nenhum aterro de lixo nas regiões Sul, Sudeste e 
Sudoeste da cidade. A cidade crescia no sentido Oeste, Norte e 
Sudoeste, que, de forma geral, correspondiam às direções em que 
se localizavam as áreas receptoras de resíduos. 

O lixo não encaminhado para incineração ou fermentação era con-
duzido para aterros comuns na rua Pedro de Toledo, nas avenidas 
General Olímpio da Silveira e Santa Marina (margem direita do rio 
Tietê), rua Sumidouro (Pinheiros), no Glicério e no Jardim América 
(lixo oriundo da varrição). Os aterros comuns recebiam camadas 
sucessivas de terra para diminuir o cheiro e a proliferação de baratas, 
ratos e urubus. Mas esses aterros não eram impermeabilizados 
(como seriam posteriormente os aterros sanitários) e, portanto, não 
evitavam a percolação do chorume no solo9. O primeiro grande 

O equipamento incinerava muito bem, pois não apresentava 
como escória resíduos combustivos. Havia três turnos de funcio-
namento: o da manhã, o da tarde e o da noite, e em cada um 
efetuava-se a descarga por grelha e chaminé. A torre foi instalada 
no alto do espigão divisor das bacias Pinheiros e Tietê, e tinha 29 
metros de altura, para evitar a poluição local, objetivo atingido 
com sucesso desde o início de seu funcionamento. Essa localiza-
ção no alto do morro, entretanto, trouxe sérios problemas de 
transporte: a subida desgastava rapidamente os animais e a frota 
de caminhões que carregavam os detritos.

o aspecto higiênico e o aspecto econômico

Com a nova estrutura municipal de limpeza pública e o incinera-
dor em funcionamento, e após examinar em detalhes as opções 
de destinação final do lixo, o prefeito Washington Luís ponderava, 
em 1914, revelando desde logo os dilemas entre as soluções tecno-
lógicas disponíveis, como a incineração, e o seu custo para as 
contas da cidade de São Paulo: Tem-se afirmado que o lixo deveria 
ser todo incinerado. Como solução higiênica não há como divergir 
dessa tese. Destruindo, o fogo tudo purifica. Mas em administra-
ção, não se podem resolver os problemas exclusivamente em 
obediência às teses científicas. O problema tem que ser encarado 
não apenas sob o aspecto higiênico, como também sob o aspecto 
financeiro e sob o econômico. O atual forno do Araçá, com aquisi-
ções de terrenos, maquinismos direitos, transportes, instalações etc, 
custou 350:000$000, e queimou em média, durante o ano de 1914, 
32 toneladas de lixo por dia. Ora a produção diária de lixo em 
S.Paulo é de 302 toneladas, o que exige para a sua incineração 9 
fornos [...]; logo deveríamos despender imediatamente a quantia de 
2:800:000$000 [...] com a aquisição de mais 8 fornos para comple-
tar os 9 necessários para a incineração do lixo em S.Paulo8.

Como evidentemente esse gasto seria inexequível, seria preciso 
desenvolver outros métodos de redução e aproveitamento dos 
resíduos. Ainda assim, o prefeito previa a instalação de dois novos 
fornos e um triturador de lixo. Para efeitos de remoção eram 
considerados como lixo: detritos animais, vegetais, minerais e 
industriais encontrados nas vias públicas e também todos os detritos 
domiciliares sólidos. Estavam excluídos os entulhos e objetos que, 
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a crítica aos lixões em 1914

O relatório municipal de 1914 já evidenciava a insatisfação com 
as principais formas de destinação dos resíduos: lixões e chácaras.  
O próprio prefeito declarava que os lixões deveriam ser extintos, pois 
com o crescimento das cidades eles logo ficavam rodeados de casas: 
Não tendo o forno de Araçá capacidade para queimar todo o lixo de 
São Paulo, não podendo a municipalidade no momento comprar mais 
fornos, o lixo, que não é aplicado na indústria e na agricultura é depo-
sitado em lugares afastados das habitações, e é esse o pior destino que a 
ele se pode dar. [...] Esses depósitos, situados em lugares afastados, mas 
em distância que permite para lá a remoção diária, vêm-se logo rodea-
dos por casas que o crescer constante da cidade edifica. [...] Urge acabar 
com tais depósitos10.

O prefeito chegou a afirmar que, antes de dar continuidade às 
obras de embelezamento urbano, seria preciso instalar mais dois 
ou três fornos para a incineração do lixo. Porém, sérias restrições 
lhe foram impostas pela Primeira Guerra Mundial. Muitas peças 
não puderam ser importadas e isso comprometeu o funciona-
mento do incinerador e do triturador de lixo, cujos produtos 
seriam utilizados para adubação de solo11. 

Fonte: OGATA, Maria Gravina. Os resíduos sólidos na organização do espaço e na qualidade do ambiente urbano: 
uma contribuição geográfica ao estudo do problema na cidade de São Paulo. 1978. Dissertação (de Mestrado. 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.  

aterro de lixo que surgiu, às margens do rio Tietê, foi o da estrada  
do Bairro do Limão. O lixo dessa área, além de servir de material 
para aterro, era também vendido a chacareiros. Esse aterro substi-
tuiu os lixões da Anhanguera (Barra Funda) e da Quarta Parada 
(Belenzinho).

Início Término Local Fonte

1913 1948 Incinerador do Araçá

1913 1927 “lixão” da Quarta Parada

1913 1927 “lixão” da R. Anhanguera

1915 1956 Aterro da R. Galeano de Almeida

1915 1966 Compressor de Latas Quarta Parada

1915 1923 Triturador de Lixo

ÁREAS RECEPTORAS DE RESÍDUOS

Relat. Pref.  
à Câmara, 1913

Relat. Pref.  
à Câmara, 1913-1927

Relat. Pref.  
à Câmara, 1913-1927

José Joaquim Piedade e  
Francisco X. Ribeiro da Luz

Relat. Pref. à Câmara, 1915,  
Francisco X. Ribeiro da Luz

Relat. Pref. à  
Câmara, 1915-1923
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lixo orgânico e chacareiros 

Conforme o relatório de 1914, 23,2% dos resíduos coletados eram 
reutilizados por chacareiros como adubo. Naquela época a matéria 
orgânica representava cerca de 80% da composição do lixo domés-
tico, o que o tornava interessante para utilização como adubo. Mas 
como não havia um processo satisfatório de separação, trituração e 
tratamento da fração orgânica, esse uso implicava riscos de contami-
nação das lavouras por bactérias de transmissão hídrica, como a febre 
tifoide. Diante dessa situação, os médicos que trabalhavam com a 
saúde pública, os higienistas, criticavam essa destinação dos detritos. 

Em 1917, Guilherme Álvaro, do Serviço Sanitário do Estado de 
São Paulo, fez um apelo para que a prefeitura sustasse a venda de 
lixo aos chacareiros devido aos problemas que os resíduos sólidos 
indiretamente acarretavam para a saúde da população urbana:  
A venda de lixo, feita pela municipalidade, com o fim de adubar chá-
caras e hortas é uma das causas da disseminação da febre tifoide. De 
fato, como tivemos ocasião de vos comunicar e de tornar público, as 
hortaliças examinadas pelo Instituto Bacteriológico deram cultura de 
bacilos de Ebert; note-se que foram adquiridas no Mercado Municipal 
e provinham de chácaras que compravam o lixo para empregá-lo 
como adubo12.

Trabalhadores da limpeza urbana 

na década de 1920

Carroceiros, trapeiros e sucateiros realizavam  

na cidade um serviço de coleta e aproveitamento  

do lixo além das modalidades oficiais realizadas  

pela prefeitura. Na fotografia, um carroceiro 

descarrega o lixo, década de 1930
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E, da mesma forma que outros higienistas, Álvaro também defendia 
a incineração: Continua, porém, e continuará o nosso protesto, crente 
cada vez mais de que a solução sanitária do problema é a incineração 
e que nunca se deve pretender lucros com os serviços que se relacionam 
com a saúde pública. O lucro de tais serviços deve decorrer da proteção 
à saúde pública, calculando-se em meia dúzia de contos de réis cada 
vida que garante, que se poupa, cada dia de moléstia que se evita. A 
incineração do lixo, pois, é cara só na aparência, mas baratíssima de 
fato pelos benéficos resultados que traz à saúde pública”13. Por inicia-
tiva do governo do Estado e pressão do Serviço Sanitário, a venda de 
lixo aos chacareiros foi interrompida em 191614. 

as estações zimotérmicas

A compostagem, no entanto, permanecia como uma opção 
importante para o reaproveitamento do lixo, especialmente em 
uma época em que sua composição tinha um alto teor de matéria 
orgânica. Na década de 1920 foi desenvolvido na Europa um sis-
tema que transformava o lixo em um composto orgânico por meio 
da fermentação. Como esse processo se dava em um comparti-
mento fechado, não havia o inconveniente dos insetos e outros 
vetores de transmissão de doenças. Era uma solução considerada 
cientificamente adequada para conciliar o aproveitamento do lixo 
como adubo e preservar a saúde da população.

A partir de 1925 passou-se a adotar em São Paulo a fermentação 
em estações zimotérmicas, através do processo de Baccare, 
gerando um pré-composto para ser utilizado como adubo nas 
lavouras (essas estações podem ser consideradas uma forma 
embrionária das usinas de compostagem que seriam montadas 
em São Paulo a partir de 1970)15. No ano de 1926 funcionavam 
cinco câmaras de fermentação na Ponte Pequena (com capaci-
dade de 14m3) e outras quatro no Ibirapuera (com 18m3). 
No ano seguinte foram construídas mais quatro na Quarta 
Parada e no Instituto Butantã. Com isso, às estações zimo-
térmicas passaram a ser destinados 5,7% dos resíduos sólidos 
gerados diariamente. 

Mas as celulas Beccari construídas não funcionaram a contento. 
Segundo o engenheiro Francisco Xavier Ribeiro da Luz, as pri-
meiras celas construídas pelo prefeito Pires do Rio não seguiram os 

desenhos originais e não dispunham de canaletas nas paredes e dis-
positivo superior para ventilação. Sem aeração, a fermentação 
gerou maus odores e putrefação, e os chacareiros continuavam a 
preferir o lixo sem tratamento para usar como adubo16.

trapeiros, sucateiros e carroceiros

Além das modalidades oficiais de coleta e de destinação, havia 
outra forma de aproveitamento do lixo, exercida pelos trapeiros e 
sucateiros. Eles realizavam um trabalho informal, baseado na 
maior parte das vezes em um sistema de trocas mantido direta-
mente com as donas de casa, atividade praticamente impossível 
de ser fiscalizada, escreveu Rosana Miziara17. 

Para os higienistas, a catação de cacos de vidros, louças, pedaços 
de ferro, latas, papéis e trapos era uma prática a ser abolida. 
Conforme Rosana Miziara: O ‘sistema’ realizado pelos carroceiros, 
bem como o trabalho dos trapeiros ou sucateiros, era uma prática 
popular que, no início da modernidade industrial e científica, ‘dri-
blava’ a tão almejada ordem da cidade e caracterizava, em grande 
medida, seu cotidiano. Tratava-se de uma tática popular de desvio 
de matéria-prima, ou melhor, de reutilização de matéria-prima, e 
criava novas formas de trabalho. Esses personagens nômades se 
apropriavam de toda a cidade, na medida em que circulavam em 
todos, ou quase todos, os seus lugares, não se mantendo confinados 
no lugar previsto pelo Código Sanitário para sua permanência18.
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Funcionários da limpeza pública inspecionam uma  

estação zimotérmica e suas câmaras de fermentação 

(células Beccari) localizadas no Ibirapuera na década

de 1920. A partir do lixo depositado, o método  

gerava um pré-composto para ser utilizado  

como adubo nas lavouras
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Funcionários da limpeza urbana trabalham 

nas células Beccari no Cemitério da Quarta 

Parada, no Brás. Ao fundo a paisagem urbana 

do bairro, década de 1930
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Cenas do trabalho com as câmaras das células Beccari nas 

estações zimotérmicas, que recebiam 5,7% dos resíduos 

sólidos gerados diariamente. Esse método pode ser 

considerado precursor do sistema de compostagem que  

a cidade de São Paulo adotaria a partir da década de 1970
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Câmaras de fermentação  

na Ponte Pequena, c. 1929
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A atividade informal era objeto de discussões públicas, princi-
palmente com viés sanitário. Em 1900, Francisco Cavalcanti 
afirmava: No espaço compreendido entre os fornos e as cocheiras 
é diariamente lançado o lixo, que as carroças levam de todos os 
pontos da cidade. Nesse grande monturo, assim formado, é feita a 
catagem, que consiste na separação dos cacos de vidro e louça, 
pedaços de ferro, latas, papéis e trapos. Estes últimos constituem 
uma fonte de renda para a Empresa. São separados por indiví-
duos que pagam para retirá-los na catagem e os vendem depois às 
fábricas de papel. [...] Centralizada e fiscalizada, como se acha 
atualmente, essa indústria já não nos preocupa tanto. Todavia, 
sob o ponto de vista higiênico, o meu voto é pela supressão ime-
diata desse comércio19.

Com o tempo foi sendo estruturado um sistema que envolvia 
desde o catador até o atacadista, que repassava esse material à 
indústria. Citando um relatório de Vieira Marcondes para o 
Serviço Sanitário, Miziara afirma que as atividades de trapeiros 
e sucateiros existiam desde o século 19, intensificando-se na 
década de 1910, especialmente por ocasião da guerra. A novi-
dade era que o lixo se afirmava como um negócio rentável e 
passou a ser utilizado como matéria-prima pelas indústrias, 
envolvia uma cadeia de trabalhadores (do catador ao atacadista) 
e incluía empresas e instituições20.

aterros nas margens dos rios

Os resíduos sólidos tiveram um importante papel no preenchi-
mento de alguns vazios da cidade, especialmente na ocupação da 
várzea do Tietê, após a sua retificação. Eles foram utilizados como 
materiais que tapavam depressões e áreas alagadiças do relevo. 
Desde 1927, quando foi restabelecida a Comissão de Melhoramentos 
do Tietê e fixaram-se as bases da obra, com a desapropriação dos 
terrenos da várzea, considerou-se o lançamento de resíduos sólidos 
nas margens do Tietê. Esse processo era vantajoso quanto a três 
aspectos: lançamento de resíduos próximo ao seu centro produ-
tor; possibilidade de utilização da área para deposição de resíduos 
por longo período de tempo; e valorização de grandes áreas, antes 
alagadiças, próximas ao centro da cidade.

Nóbrega, em seu estudo sobre o Tietê, afirmava: Às margens do 
rio canalizado correrão duas largas avenidas. Essa faixa de regu-
larização, com duzentos metros de largura, ocupará cerca de oito 
milhões de metros quadrados. Considerando, entretanto, que a 
área conquistada às enchentes medirá vinte e cinco milhões, ainda 
sobrará para loteamento, deduzida a quota de trinta por cento 
para logradouros públicos – cerca de dezessete milhões de metros 
quadrados, dentro dos limites urbanos. Só a venda desses terrenos 
indenizará os gastos da obra, orçados em noventa e cinco milhões 
de cruzeiros, segundo informações oficiais21.

O primeiro grande aterro às margens do Tietê foi o da estrada do 
Limão, que começou a funcionar em 1927, substituindo os lixões 
Anhanguera (Barra Funda) e da Quarta Parada (Belenzinho), que 
deixaram de funcionar nessa mesma época; foram criados os lixões 
da rua Sumidouro, nas margens do rio Pinheiros, e o aterro da ave-
nida Santa Mariana, nas margens do Tietê, conforme já referido22.  

***

Ao encerrar-se a década de 1920, a cidade de São Paulo contava 
com um serviço organizado e regular de Limpeza Pública, um inci-
nerador considerado modelo e formas de aproveitamento do lixo, 
como as estações zimotérmicas, o adubo dos chacareiros, as áreas 
de destinação final, os “lixões”, além da atividade informal dos tra-
peiros e sucateiros. Assim, estava configurado, naquele momento 
em que a cidade se tornava metrópole, um modelo das discussões, 
soluções, desafios e problemas de São Paulo em relação aos seus 
resíduos sólidos.
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Caminhão irrigador em frente ao Museu do Ipiranga 

mostra os serviços de limpeza pública como parte de 

um dos principais cartões-postais da cidade, 1940
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DÉCADAS DE 1930 E 1940:  

A UTILIZAÇÃO RACIONAL  

DOS RECURSOS E OS NOVOS  

INCINERADORES DA CIDADE
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Na década de 1930 a cidade de São Paulo atingiu a marca de 
1 milhão de habitantes. O Edifício Martinelli, inaugurado em 
1928, primeiro arranha-céu da cidade, tornou-se o símbolo de 
um modelo de desenvolvimento urbano que implicava vertica-
lizar a cidade. Logo a fotografia do Zeppelin sobrevoando São 
Paulo e contornando o Martinelli tornou a metrópole paulista 
equiparável a outras metrópoles mundiais, dignas de receber 
aquele que era na época o mais moderno meio de transporte 
aéreo e intercontinental.

Comparando as plantas da cidade e as estatísticas populacionais, em 
1914 a área urbana ocupada era de 3.760 hectares (1 ha = 10 mil m2) 
e a densidade de 110 habitantes por hectare; já em 1930, a área pas-
sou a 17.653 ha e a densidade, a 47 habitantes por hectare, o que 
ficaria constante até os anos 1970, a cidade se espalhando por vár-
zeas, morros e se conurbando com municípios vizinhos1. 

Na década de 1930 a cidade de São Paulo atingiu  

1 milhão de habitantes, e sua presença econômica  

e política se tornava central no País. Na fotografia, 

manifestação ligada à Revolução de 1932 que opôs  

o governo paulista ao de Getúlio Vargas
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Funcionários da limpeza urbana no  

cotidiano da cidade acondicionam  

o lixo sob a calçada

São Paulo tornou-se metrópole  

conservando aprazíveis paisagens urbanas.   

Vale do Anhangabaú, 1943
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E o crescimento não cessava. “A transformação inicia-se depois 
de 1935. São Paulo teria uma população entre um milhão e 
duzentos e um milhão e meio”, escreveu Jorge Americano2. 
Nessa época, registra ele, os cartões-postais da cidade eram o 
prédio Martinelli, o Hotel Esplanada, o Palácio do Café no 
Pátio do Colégio, a avenida São João, as residências do Conde 
Francisco Matarazzo e do Conde Crespi na avenida Paulista, o 
Parque Pedro II, o Vale do Anhangabaú e o Parque do Museu 
do Ipiranga. Em 1938, com a posse de Francisco Prestes Maia 
como prefeito, foi implementado na cidade, ainda que parcial-
mente, o Plano de Avenidas. No mesmo ano foi inaugurado o 
novo Viaduto do Chá e em seguida o Estádio do Pacaembu. 
Em 1940 começou a funcionar o Autódromo de Interlagos, 
parte de um projeto de valorização da região pela Companhia 
Autoestrada.

o lixo como  
gerador de renda

Novas preocupações e possibilidades no campo da limpeza 
urbana e do lixo se impunham com o progresso da cidade, como 
mostra a mensagem do prefeito Paulo Prado em 1936, na qual se 
evidencia uma concepção já estabelecida no que se refere à uti-
lização racional dos resíduos: A venda de lixo sempre foi e 
continua a ser motivo de renda crescente. Dela se aproveita tudo: 
detritos orgânicos, trapos e latas velhas, ossos e até cacos de 
vidro. Tudo é sempre aproveitado. Qualquer quantidade é ime-
diatamente vendida, tal a procura pelos chacareiros, industriais, 
agricultores etc. Além da riqueza fertilizante, esse adubo é ele-
mento mais ou menos isento de focos infecciosos, por causa de 
fermentação que sofre antes de ser entregue ao comprador. O 
local ou os locais em que o lixo deverá sofrer essa transformação 
tem que ficar situados na parte baixa da cidade, preferencial-
mente às margens do Tietê, pois, uma vez retificado, grande 
percurso do transporte poderá ser feito pelo meio mais barato 
que é a água3.

No quadro ao lado é possível observar as transformações objeti-
vas na composição interna do lixo, que gradativamente perde 
parcela de sua composição orgânica para receber componentes 
industriais, como papel, plásticos, metais e outros, o que eviden-
temente impulsionou os projetos de utilização e reciclagem. 

 COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA (%) DO LIXO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

COMPONENTES 1927 1957 1969

Matéria orgânica 82,50 76,00 52,20

Papel/ Papelão/ Jornal 13,40 16,70 29,20

Plástico duro/ Filme - - 1,90

Metal ferroso 1,70 2,23 7,80

Trapos/ Couro/ Borracha 1,50 2,70 3,80

Vidros 0,90 1,40 2,60

Madeira  -  - 2,40

Diversos  - 0,10 -

Peso específico (kg/m3) 500 300 230

Fonte: Arquivo Limpurb
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Varredeiras nas palavras do escritor  

Mário de Andrade: Uns antropoides,

monstros hipocentáureos azulegos e  

monótonos [...] com rabos girantes a modo

de vassouras cilíndricas, puxadas por muares, 

soerguem do asfalto a poeira e tiram os  

insetos do sono. Na foto inferior, varredeira 

mecânica em construção nas oficinas da Divisão 

de Engenharia Sanitária, 1935
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mário de andrade e a limpeza pública

A metrópole dos anos 1930 e seu serviço de limpeza urbana não 
escaparam ao olhar dos modernistas, conforme registrou em 
Macunaíma o escritor Mário de Andrade, para quem a limpeza 
pública, as varredeiras mecânicas e os muares eram parte inte-
grante da paisagem da cidade moderna, assim descritos com 
fascínio e humor:

As ditas artérias são todas recamadas de ricocheteantes papeizi-
nhos e velívolas cascas de fruitos; e em principal duma finíssima 
poeira, e mui dançarina, em que se despargem diariamente mil e 
uma espécimes de vorazes macróbios, que dizimam a população.
[...] E não contentes com essa poeira ser erguida pelo andar dos 

pedestrianistas e por urrantes máquinas a que chamam ‘automó-
veis’ e ‘elétricos’, [...] contrataram os diligentes edis, uns 
antropoides, monstros hipocentáureos azulegos e monótonos, a 
que congloba o título de ‘Limpeza Pública’; que só ‘per amica 
silencia lunae’, quando cessa o movimento e o pó descansa inó-
cuo, saem das suas mansões e, com rabos girantes a modo de 
vassouras cilíndricas, puxadas por muares, soerguem do asfalto a 
poeira e tiram os insetos do sono; e os concitam à atividade com 
largos gestos e grita formidanda. Esses afazeres nocturnos são dis-
cretamente conduzidos por pequeninas luzes, dispostas de longe 
em longe, de maneira a permanecer quase total a escuridade, não 
perturbem elas os trabalhos de malfeitos e ladrões4.
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Uma das características da história da limpeza pública urbana tem sido  

a convivência, no tempo, de diferentes formas tecnológicas, dos muares  

aos modernos caminhões especialmente projetados para o serviço;  

a tração animal, por exemplo, perdurou até o final da década de 1960

Na foto acima, ambulância veterinária e veículo coletor de animais  

mortos e machucados, 1935/39. Ao lado, funcionários da prefeitura  

e caminhão coletor Henschel, 1930
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Caminhões coletores da prefeitura, frota 

moderna para a limpeza da cidade, 1935
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Novas varredeiras coletoras da Elgin em frente

ao monumento à Ramos de Azevedo na Avenida 

Tiradentes são exibidas como progresso na 

mecanização da limpeza pública de São Paulo, 1937
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Novas varredeiras coletoras da Elgin em frente ao 

monumento à Ramos de Azevedo na Avenida Tiradentes 

são exibidas como progresso na mecanização da limpeza 

pública de São Paulo, 1937.
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Desembarque da varredeira coletora 

importada Austin, 1937
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Caminhão de coleta de lixo 

modelo Kuka-Zeppelin, 1936

O lixo era coletado em latões  

até a introdução dos sacos plásticos  

nos anos 1970
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Veículos de limpeza pública desfilam nas avenidas da cidade 

exibindo a importância desse serviço e mostrando como o novo  

e o antigo, o moderno e o considerado arcaico, conviviam lado  

a lado em São Paulo nesse setor, na década de 1930
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segunda guerra mundial 

Sérias restrições foram impostas a todos os serviços da municipali-
dade, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, incluindo o setor 
de Limpeza Pública. Segundo um relatório do Interventor em 
São Paulo em 1944:  A falta de combustível levou a Prefeitura a 
eliminar quase por completo a tração motorizada, substituindo os 
automóveis por veículos de tração animal. Ficaram paralisados 
cerca de 80 autos, reduzindo-se o consumo de essência em 313 litros 
diários. O total de veículos em uso foi de 1.227, sendo: a motor – 
101; tração animal – 852; tração manual – 2745.

No caso da limpeza urbana, em 1940 deu-se o apogeu do uso de 
tração animal. O serviço de limpeza contava com 1.500 animais e 
uma estrutura de apoio com veterinários, tratadores, cavalariços, 
selaria para confecção e reparos nos arreios, cocheiros, pastos que 

Desfile de veículos de limpeza urbana: 

a cidade se orgulhava de seus serviços

e equipamentos de limpeza
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se localizavam próximo ao Ibirapuera. Os resultados foram satisfa-
tórios: a cidade era considerada limpa mesmo para os padrões de 
cidades mais avançadas6. 

Durante a Segunda Guerra, a escassez de combustível levou ao 
desenvolvimento e utilização do gasogênio para automóveis, 
caminhões e ônibus. O gasogênio era um aparelho acoplado 
externamente ao veículo capaz de processar o carvão de lenha, 
vegetal, como combustível. Em fevereiro de 1939, o Decreto-Lei 
1.125 criou a Comissão Nacional de Gasogênio e cursos no 
Ministério da Agricultura. Todo aquele que fosse proprietário de 
vários veículos teria de possuir um gasogênio por grupo de dez veí-
culos. Em 1941, foi criada a Comissão Estadual do Gasogênio e, 
no ano seguinte, tiveram início os primeiros cursos de gasogenis-
tas. No final de 1943 havia na capital 7.352 veículos movidos a 

gasogênio e 3.512 no interior, além de 307 fábricas que produ-
ziam o equipamento. O governo priorizou o abastecimento de 
diesel e gasolina para caminhões e ônibus e reduziu a pratica-
mente zero a quota para automóveis particulares, obrigando-os ao 
uso do gasogênio. A indústria fabricou, em dois anos de existên-
cia, entre 15 e 20 mil aparelhos7. 

Durante os anos da guerra também aumentou a atuação dos catado-
res e a reutilização de materiais. Entre 1940 e 1950, o aproveitamento 
da matéria orgânica intensificou-se ainda mais, chegando a represen-
tar mais da metade da capacidade das destinações disponíveis, com 
aproveitamento racional dos resíduos. O aproveitamento dava-se 
principalmente pela entrega aos chacareiros, que usavam a sobra de 
alimentos nas pocilgas para engorda de suínos ou misturava-a com 
terra para a formação de adubo.
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No total, 412 veículos de tração animal, 

carroças e carroções puxados pelos  

769 muares da Prefeitura permaneceram 

ativos até 1965
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A foto da cidade nos anos 1950, quando  

atingiu dois milhões de habitantes, mostra-a 

inteiramente verticalizada nos bairros centrais  

e densamente urbanizada nas regiões periféricas
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A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS NA “CIDADE QUE  

MAIS CRESCE NO MUNDO”
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Entre as décadas de 1950 e 1960 a cidade de São Paulo passou por 
transformações intensas e se consolidou como uma metrópole 
moderna e industrial. O transporte coletivo passou a dividir as 
ruas com os automóveis, enquanto modernas autoestradas eram 
construídas, como a via Anchieta, ligando a capital ao litoral, e a 
via Dutra, unindo São Paulo ao Rio de Janeiro. 

Uma fotografia aérea da cidade mostra-a inteiramente verticali-
zada nos bairros centrais e densamente urbanizada nas regiões 
periféricas. Em 1954, quando comemorou seu IV Centenário, 
São Paulo era “a cidade que mais cresce no mundo” (no início da 
década a cidade atingiu a marca de dois milhões de habitantes). 
Um dos símbolos da celebração dos 400 anos de aniversário de 
fundação foi a inauguração do Parque Ibirapuera, justamente em 
uma área antiga de depósitos de resíduos sólidos e de câmaras de 
células Beccari, mostrando a rapidez com que áreas antes perifé-
ricas se tornavam rapidamente regiões valorizadas na cidade.

A inauguração do Parque Ibirapuera  

foi um dos eventos mais importantes das 

comemorações dos 400 anos de fundação

da cidade de São Paulo em 1954
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A extinção da coleta a tração animal foi realizada 

em etapas a partir de 1968, e demorou dois anos 

até que toda a coleta passasse a ser realizada por 

caminhões movidos a gasolina

Ao descrever a cidade em 1959, o memorialista Jorge Americano 
registrou: Uns dizem-na uma grande cidade, outros dizem-na uma 
grande aldeia; uma cidade pequena que cresce muito é como o 
menino mudando de voz e de roupas do semestre passado, tem os bra-
ços compridos e não sabe onde colocar as mãos”. Para Americano, 
São Paulo era uma mistura de várias cidades: Há cidades que, vis-
tas do alto, caracterizam-se por torres e cúpulas, como as da 
renascença italiana. Outras por chaminés, como Pittsburgh e 
Manchester. Ainda outras por arranha-céus, como Nova York, 
Chicago. São Paulo, na aproximação por avião, impressiona pri-
meiro pelos loteamentos de terrenos, em todo o redor, por muitos 
quilômetros. E para quem olhar de alguma altura como o lugar 
do antigo Trianon na Avenida Paulista, ou do Morro dos Ingleses 
onde está o Hospital Municipal, verá uma cidade enorme, toda 
espalhada, com um centro de arranha-céus e alguns claros não 
edificados, imensos bairros residenciais semeados de arranha-
céus, sendo que no meio de cada quatro ou cinco, já construídos, 
sobem as estruturas de mais um ou dois em construção1.

O olhar poético ainda era possível na agitada São Paulo dos anos 
1950, na qual: veem-se lâmpadas de gás néon que acendem e apagam, 
as marquises feéricas dos cinemas, a corrida das letras luminosas das 
notícias recentes dos jornais, os anúncios movediços, da garrafa 
enchendo o corpo que borbulha, do homem que fuma expelindo 

A implantação da indústria automobilística

no governo JK foi símbolo do desenvol vimento 

industrial de São Paulo e do País nas décadas 

de 1950 e 1960
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baforadas. Nas esquinas, a alteração dos sinais vermelhos e verdes, e 
no leito da rua o tumultuado cruzamento de gente e carros, a gente 
não temendo os carros, e carros parados à espera de que o passageiro 
que desce acerte o bolso em que está o dinheiro e confira o troco que 
recebe do motorista”2. Olhando do alto do avião, à noite, São Paulo 
era, como escreveu ainda o memorialista em 1959: [...] uma chuva 
de estrelas, imensa e entremeada de meteoros de gás néon picando 
verde, vermelho, amarelo e azul, faróis de vagalumes de imensos olhos 
acesos que correm ao longo das ruas, uns atrás dos outros3. 

No contexto geral do País, a década de 1950 foi marcada por 
um clima de otimismo e euforia. Durante o governo Juscelino 
Kubitscheck (1955-60), São Paulo viveu a aceleração da indus-
trialização, a entrada do capital estrangeiro e a modernização 
da produção, cujo símbolo maior foi a implantação da indús-
tria automobilística. 

a limpeza urbana nos anos 1960 

O ritmo vertiginoso de crescimento da cidade impôs problemas e 
desafios urbanos de grandes dimensões, entre os quais o da lim-
peza pública. A estrutura municipal nesse setor foi se tornando 
obsoleta e incapaz de acompanhar a expansão da malha urbana e 
do aumento do volume de lixo. Além disso, a década de 1960 seria 
um período de transição do uso de tração animal à mecanização 
completa em caminhões.

Com as transformações nos hábitos de consumo, incluindo uma 
variedade crescente de produtos industrializados, também a com-
posição do lixo modificou-se com o uso, por exemplo, de plásticos, 
embalagens e outros itens de uma sociedade de consumo em 
massa. Em 1953, surgiram, em São Paulo, os primeiros supermer-
cados, com gôndolas e prateleiras, carrinhos e caixas registradoras, 
como o Supermercado Americano e o Sirva-se. No ano seguinte 
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A destinação final do lixo, diante da incessante expansão 
urbana, começou a se tornar uma questão cada dia mais premente. 
Na direção de encontrar formas mais modernas de destinar o 
lixo, já próximo ao final da década, em 1968, foi inaugurado o 
incinerador Vergueiro e teve início a construção da primeira 
usina de compostagem, inaugurada em 1970, conforme vere-
mos no próximo capítulo. A função primordial desse novo 
equipamento era reduzir o volume de lixo, aproveitando para 
abastecer a preço simbólico os chacareiros das redondezas da 
cidade – mas não havia nesse caso o objetivo de gerar receita 
ou de tornar essa atividade lucrativa. É interessante lembrar 
que os anos 1960 foram um período de transição nas concep-
ções e no modelo de gestão da limpeza pública urbana, que 
resultou no início da terceirização desses serviços, processo 
que se consolidaria na década seguinte.

A coleta noturna

Em 1963 foi iniciada em São Paulo a coleta noturna, que oferecia 
o benefício de apresentar maior rendimento, por encontrar o trân-
sito desimpedido, e ainda propiciava melhor aproveitamento dos 
caminhões coletores, que não ficavam mais estacionados por um 
período inteiro. A principal desvantagem era o ruído, especial-
mente pela batida das latas7. A coleta noturna em áreas centrais 
mostrava-se uma opção interessante também porque eram essas 
regiões as de maior trânsito durante o dia, o que aumentava o 
benefício conseguido; eram ainda as mais bem iluminadas, requi-
sito fundamental para a implantação desse serviço noturno.

Meu pai implantou a coleta noturna inicialmente no Jardim 
Paulista. Era próximo de nossa casa e ele podia fiscalizar, reme-
mora o engenheiro Cristiano Ribeiro da Luz, filho de Francisco 
Xavier Ribeiro da Luz: Às vezes, à noite, eu saía com ele no carro, 
um Citroën, ficava esperando o caminhão passar, seguia o cami-
nhão de longe, disfarçando, para ver se fazia muito barulho, se 
estava tudo certo. Meu pai defendia a coleta noturna para apro-
veitar os caminhões que ficavam parados a noite toda. Você 
gastaria mais com mão de obra, mas no total a coleta seria mais 
barata. Na época, o mais caro era o equipamento8.

foi aberta a primeira loja do Peg-Pag. No final da década de 1950 
já funcionavam o Pão de Açúcar e o Mappin4. Com o autosserviço 
e a modernização nesse campo, embalagens substituíram a venda 
a granel (e o sistema de caderneta dos armazéns). 

Diante da situação difícil da limpeza pública, a Prefeitura deci-
diu que era preciso contratar empresas privadas para realizar 
parte do trabalho e, nesse sentido, a Lei no 5.687, de 7 de janeiro 
de 1960, autorizou o prefeito a instaurar um processo de con-
corrência pública para dar concessão do serviço de coleta, 
transporte e industrialização do lixo domiciliar e de resíduos 
industriais da capital. 

No entanto, a lei estabelecia que a remuneração das concessio-
nárias seria feita exclusivamente por meio da receita auferida 
com o aproveitamento do lixo, o que, no entanto, se mostrou 
economicamente inviável e fez com que a concorrência não 
atraísse o interesse de empresas particulares. O Departamento 
de Limpeza Pública já tinha se manifestado de forma crítica 
em relação à lei em 1961. Em 1965, João Moreira Garcez Filho, 
coordenador do Grupo de Trabalho da Prefeitura, afirmou: A 
lei é inexequível porquanto não acreditamos em qualquer possibi-
lidade de que haja uma organização particular apta a, 
gratuitamente para a Prefeitura, recolher todo o lixo da cidade e 
dar-lhe destino, auferindo os seus lucros através do que vier a 
arrecadar com a venda dos produtos recuperados ou resultantes 
do tratamento do lixo5.

É preciso lembrar que não existiam na época empresas privadas 
especializadas em limpeza pública e que a lei promulgada pela 
Prefeitura visava despertar o interesse particular nesse setor. 
O professor Walter Engracia de Oliveira, da Faculdade de Saúde 
Pública da USP, para quem o objetivo sanitário é que devia orientar 
a solução do problema geral do lixo, e não seus aspectos financeiros 
e econômicos, escreveu em 1965: O lixo em geral não representa o 
valor econômico que se lhe pretende atribuir, e que os resultados 
financeiros que se pode tirar do lixo devem ser encarados como contri-
buição parcial para a solução do problema econômico-financeiro do 
investimento e da operação e conservação do sistema6. 
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os últimos muares em 1969

Em 1965, um total de 412 veículos de tração animal, carroças e 
carroções puxados pelos 769 muares da Prefeitura coletavam 
15% do lixo da cidade10. A coleta de lixo manteve uma parcela 
do serviço realizada a tração animal até o final da década de 1960.  
A extinção da coleta a tração animal foi realizada em etapas a 
partir de 1968, quando ainda eram 481 os muares (burros ou 
mulas) em atividade.11 A substituição deu-se ao longo de dois 
anos, até que toda a coleta passasse a ser realizada por caminhões 
convencionais movidos a gasolina. Os últimos muares trabalha-
ram na coleta de lixo na cidade de São Paulo em 1969, apenas 
poucos anos antes da inauguração da moderna rodovia dos 
Imigrantes, em 1976, ligando a capital ao litoral do estado, con-
trastes emblemáticos da capital paulista.

A convivência dos muares com tecnologias modernas pode 
parecer contraditória, mas é, na realidade, emblemática da 

FRANCISCO XAVIER RIBEIRO DA LUZ, O “PAPA DO LIXO”

Em 1950, Francisco Xavier Ribeiro da Luz, engenheiro concur-
sado da Prefeitura, assumiu a chefia da Divisão de Limpeza 
Pública da Secretaria de Higiene e Saúde e, posteriormente, 
a direção do Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura de 
São Paulo. Ribeiro da Luz foi diretor do Departamento durante 25 
anos, até se aposentar, em 1975 – quando passou a atuar como 
assessor da diretoria da Cetesb. Trabalhou também como docente 
no Departamento de Saneamento Ambiental da Faculdade de 
Saúde Pública da USP. 

Com uma carreira inteiramente dedicada à questão do lixo em 
São Paulo, Ribeiro da Luz tornou-se a principal referência no 
assunto, era reconhecido como o maior especialista tanto por 
governantes como por seus pares e no meio acadêmico. Entre os 

técnicos e profissionais, era carinhosamente chamado de 
“Papa do lixo”, ou “Barsa do lixo”, referência à enciclopédia 
mais conhecida na época. Em busca de conhecimento e 
melhores soluções, viajou várias vezes ao exterior, participou 
de congressos e encontros. Nas palavras de Bruno Cervone: 
[ele] tornou a profissão de engenheiro de limpeza pública mais 
nobre, quando antigamente era considerada um castigo não só 
para o engenheiro, como para outros funcionários, entre eles 
motoristas e coletores. Quando não eram bem vistos em seu tra-
balho ou havia alguma falta, acabavam indo para a limpeza 
pública. O Francisco transformou o que era uma parte meio 
negativa, um campo em que não haviam estudos mais profun-
dos sobre limpeza pública, ele entusiasmou um grupo de 
trabalhadores, de engenheiros, e eles começaram a estudar e 
melhorar o setor cada vez mais9.

trajetória da limpeza urbana na cidade, conforme Rosana 
Miziara: Como se pode observar, a modernidade nesse setor é 
sempre paradoxal. Ou seja, não é possível traçar uma lineari-
dade tecnológica em relação ao lixo, como se o tratamento deste 
fosse progressivamente incorporando máquinas e técnicas cada 
vez mais sofisticadas e eficientes. Ao contrário, o que se observa 
é a permanência da coexistência dessas máquinas com a tração 
animal e, principalmente, formas heterogêneas de lidar com o 
lixo, segundo bairros e zonas da cidade12.

A separação e a reciclagem eram em parte realizadas informal-
mente por coletores da própria Prefeitura que, durante a coleta, 
efetuavam a triagem de materiais reaproveitáveis no caminhão 
e, no percurso para a descarga, paravam em um depósito ou 
ferro-velho e vendiam aquele material para auferir uma pequena 
renda extra que complementasse o salário. A catação era uma 
prática irregular, combatida pela chefia, mas muito usual em 
São Paulo e em outros municípios da região metropolitana.13
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o “prefeitura” e o colecom

A paulatina substituição dos muares por caminhões não solu-
cionou, no entanto, todos os desafios da coleta de lixo. Não era 
simples manter uma frota de caminhões para a coleta de lixo 
na década de 1960, e a frota de veículos para a limpeza urbana 
foi se tornando deficitária e insuficiente. Francisco Ribeiro da 
Luz ponderava que a utilização de caminhões com caçambas 
convencionais, de cobertura abaulada e corrediça, conhecidos 
como “Prefeitura”, era inconveniente, porque sua borda fica a 
1,70m do chão, o que, segundo ele: [...] dificulta o seu carrega-
mento e acaba forçando um dos operários a permanecer sobre a 
mesma para ajudar o levantamento dos vasilhames e seu esva-
ziamento, para ajeitar o lixo no seu interior e naturalmente para 
efetuar a malfadada catação14. 

Em 1965, São Paulo possuía 58 unidades do caminhão Colecom, 
com carregamento por duas janelas laterais com borda a 1,50m 
do chão, com placa para compressão do lixo e descarregamento 
por basculamento. Desses, 28 haviam sido adquiridos em 1963 e 
outros 40 (com capacidade de 23m3), em 196415. Apesar de apre-
sentar uma abertura alta, com os mesmos inconvenientes do tipo 
“Prefeitura”, tinha maior capacidade de carga por causa do com-
pactador e baixo custo; era fabricado em São Paulo pela Fruehauf 
do Brasil com licença da norte-americana Wayne (com nome ori-
ginal de Hydepack)16. Em São Paulo, havia também quatro 
caminhões Kuka, equipados com um tambor rotativo dotado de 
palhetas helicoidais internas com abertura de carregamento tra-
seiro a 0,90m de altura do solo.

varredeiras mecânicas e a limpeza  
das ruas na década de 1960

O Departamento de Limpeza Pública adquiriu 35 unidades de 
varredeiras fabricadas pela Wayne Manufacturing, da Califór-
nia, sendo 10 modelos 980, comprados em 1967, e 25 modelos 
984, adquiridos em 1968. Essas varredeiras possuíam vassouras 
laterais de aço, localizadas adiante das rodas, que jogavam os 
detritos sob a máquina, estes recolhidos pela vassoura principal 

O Colecom, caminhão com carregamento por duas  

janelas laterais e placa para compressão do lixo e 

descarregamento por basculamento, tinha maior 

capacidade de carga que os do tipo “Prefeitura”
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e atirados sob uma correia para recolhimento no depósito. 
Além dessas varredeiras, São Paulo teve cinco fabricadas pela 
Elgin Leach Corp., de Chicago (um triciclo mecânico com 
vassouras laterais atrás das rodas e uma vassoura principal, que 
jogava os detritos sobre a correia transportadora), e quatro 
fabricadas pela Austin-Western, também norte-americana (tri-
ciclo, sendo direcional a roda dianteira, de coleta mecânica, 
vassoura principal traseira, descarga pela parte inferior, tudo 
acionado pelo motor único)17. 

Em 1969, a varrição em São Paulo era executada das 6h00 às 
11h00, passando os limpadores, depois de uma hora de almoço, à 
limpeza de feiras ou coleta de varredura. No entanto, apesar dos 
novos equipamentos, um relatório encomendado pela Prefeitura 
Municipal de São Paulo em 1965 registrava que os varredores de 
rua mecânicos se encontravam “reduzidos a um monte de ferro- 
-velho”. E acrescentava: Não se usam caminhões-tanques senão 
nas áreas do mercado, devido à falta de água. O pessoal encarre-
gado da limpeza dos bueiros não dispõe de equipamento 
adequado18. Para Francisco Xavier Ribeiro da Luz, as vantagens 
da varrição mecanizada eram evidentes: A alegação de que o 
estacionamento de veículos impede o serviço das varredeiras é 
invalidada pelo fato de a mesma também afetar, da mesma forma, 
o trabalho manual, pois ninguém conseguirá que um operário 
varra sob os carros estacionados19.

São Paulo dispunha em 1969 de um total de 60 caminhões-
tanques para a execução de lavagem ou irrigação, mas eram 
muito usados também para distribuição de água pelo DAE – 
Departamento de Água e Esgoto. Era praxe em São Paulo a 
lavagem noturna do centro da cidade e havia 12 itinerários ou 
escalas lavadas diariamente. Iniciava-se às 20h00 na zona do 
Mercado Municipal e, entre 23h00 e 24h00, era efetuada uma 
pausa para depois prosseguir até o centro. Esse trabalho durava até 
5h00. Durante o dia eram lavadas todas as feiras (naquela época 
cerca de 500 por semana), depois de varridas e recolhidas as 
sobras. Para desodorização das vias era usado o cloreto de cal dis-
solvido diretamente na água20.

os lixões

Em termos de disposição dos resíduos sólidos, o simples depósito a 
céu aberto, os aterros comuns, conhecidos como lixões, eram a 
forma predominante em uma época na qual a cultura e a engenha-
ria do aterro sanitário ainda não estavam estabelecidas no País. 
Segundo Maria Gravina Ogata: [...] o segundo conflito mundial 
representou, na verdade, a etapa divisória entre a fase do aproveita-
mento racional dos resíduos – de 1926 a 1945 – e a fase de predomínio 
do lixão como forma principal de disposição dos resíduos – de 1946 a 
197421. Nessa época deu-se a instalação de lixões em bairros perifé-
ricos, nos vazios urbanos deixados pelo crescimento da cidade, nas 
margens das rodovias, como os instalados na rodovia Raposo 
Tavares, mas principalmente nas várzeas dos rios. Conforme Ogata: 
Na verdade, a várzea será ainda, por certo tempo, o compartimento 
mais importante; porém estamos assistindo [em 1975] ao início de 
uma nova tendência, em que os aterros estão sendo expulsos de deter-
minados trechos da várzea, quando aí já cumpriram seu papel: o de 
deixar áreas alagadiças, bem localizadas em condições de entrarem 
no mercado imobiliário. É o que ocorreu com as terras da várzea do 
Tietê no seu trecho retificado, que vai da confluência com o rio 
Pinheiros – a oeste, até as proximidades da via Dutra (divisa com o 
município de Guarulhos) – a leste22.

Entre os anos 1950 e 1970 existiram nas áreas alagadiças da várzea do 
Tietê os lixões da rua Miguel Menten, Vila Guilherme, São Quirino, 
Da Coroa, Cidade Náutica, João Veloso Filho e Novo São Quirino. 
Avalia Ogata: Conforme se esgotava o preenchimento de uma lagoa ou 
área pantanosa, por resíduos sólidos, logo se iniciava o recobrimento de 
lagoas vizinhas. Dessa forma, vários aterros próximos receberam nomes 
diferentes, geralmente, de acordo com o nome da rua que tinha acesso 
direto para o lixão23. Locais de descarga de lixo afastados da área 
urbana foram, de um momento para outro, envolvidos pelos lotea-
mentos, rapidamente ocupados e que se constituíram em novos 
bairros. Com isso, não só os locais em uso como as possíveis áreas 
para novas descargas foram rareando devido à expansão da zona 
urbana. A operação dos lixões não tinha planejamento, havendo 
no máximo um trator para espalhar o lixo24.
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contíguos. Os resíduos produziam forte odor e os córregos locais 
foram impregnados pelo chorume; também havia fumaça cons-
tante, provocando acidentes devido à má visibilidade na rodovia; 
a presença constante de urubus, insetos e outros animais repre-
sentavam risco à saúde humana; havia ainda o perigo de explosão 
e desabamento, e a presença de animais de criação soltos no 
lixo, entre os quais patos e suínos.

Como explicava Francisco Ribeiro da Luz, os aterros deveriam ser 
acompanhados de uma série de procedimentos, mas não era o que 
ocorria: São aterros comuns aqueles que não respeitam os requisitos 
anunciados, e neles a execução em camadas mais espessas, dentro 
d’água, com recobrimento de maior altura ou com a realização da 
camada seguinte em intervalo menor, não ensejam a penetração de 
ar e a difusão na atmosfera dos gases que se formam. Como consequ-
ência pode originar-se fermentação anaeróbica, com produção de 
metano, gás sulfídrico, mercaptanas e outros. Não há, consequente-
mente, eliminação de agentes patogênicos, sementes e ovos de 
parasitas, e o uso do terreno ficará limitado a jardins, campos de 
recreação, sendo contraindicada a construção de edifícios em geral e 
de moradias em particular. A grande maioria dos aterros de lixo não 
são sanitários mas simples descargas ou aterros comuns, com todos os 
inconvenientes apresentados. A razão disso é que para cada 50 mil 
habitantes há necessidade, para a realização de aterro sanitário, de 
uma máquina de terraplanagem de porte médio ou de duas pequenas, 
além de área apropriada, com terra disponível, acesso cômodo e demais 
condições que uma simples descarga não exige25.

Segundo Ribeiro da Luz, em São Paulo só existiu um pequeno 
aterro efetivado com os cuidados sanitários necessários, mantido 
até 1954 na rua Pedro de Toledo, no Ibirapuera, e cuidado por 
meio de um único trator Internacional TD14 com lâmina Drott. 
Todos os demais aterros constituíam simples descargas; alguns, 
no final da década de 1960, já estavam em locais centrais, como 
o da rua Olímpio de Silveira, o da continuação da São João, ou 
o da rua Cardeal Arcoverde, abaixo da rua Oscar Freire. Em 
1970 os maiores depósitos eram os de Cidade Náutica (km 14,5 
da Raposo Tavares), Penha, Cerâmica Psicatto (em Perus) e o da 
avenida Aimoré, além de outros menores, reservados para varre-
dura, podação e resíduos industriais. Os aterros sanitários eram, 

km 14,5 da raposo tavares

Um dos exemplos da fase dos lixões, por sua dimensão e pela 
extensão dos problemas decorrentes, foi o do km 14,5 da rodovia 
Raposo Tavares, que ficou conhecido pelo endereço. A história 
desse lixão é emblemática da história do lixo na cidade de São 
Paulo e de como a sua geografia e padrão de desenvolvimento 
urbano são centrais para a compreensão da escolha das áreas para 
depósito do lixo, em uma época na qual a consciência ambiental 
era ainda uma preocupação incipiente.

Sua origem está associada à expansão residencial do bairro de 
Pinheiros, que forçou o fechamento do lixão da rua Sumidouro, 
na margem direita do rio Pinheiros. Após a conclusão da obra de 
retificação do rio, nos anos 1950, essa área foi valorizada e requi-
sitada para uso residencial da classe média alta. Foi então 
necessário encontrar um local distante do aglomerado urbano e 
capaz de receber grande quantidade diária de resíduos. No fim do 
ano de 1954, uma área entre a rodovia Raposo Tavares (km 15) e 
a avenida Heitor Antônio Eiras Garcia (estrada do Educandário), 
que se situava a aproximadamente 7km de um lixão desativado, 
foi escolhida para receber os resíduos. Entretanto, por localizar-se 
a uma distância considerável do aglomerado urbano, era alto o 
custo de transporte dos resíduos e difícil o acesso ao local, e o 
plano inicial foi inviabilizado. O lixo voltou então a ser lançado 
na várzea do rio Pinheiros, mais precisamente na lagoa Jaguaré. 
Mas, como as terras em que se situava a lagoa foram requeridas 
pelo industrial J.J. Abdala, sua utilização teve de ser suspensa. 
Em seguida foi autorizado o lançamento em outro ponto da vár-
zea, em terras contíguas às da lagoa Jaguaré, próxima ao Colégio 
Santa Cruz. Os moradores do bairro e a escola se mobilizaram 
contra a decisão, impedindo a chegada dos caminhões de lixo ao 
cercar com os seus veículos todos os acessos possíveis. Diante da 
situação de emergência criada pela transferência sucessiva de 
quatro locais num ano, foi instalado outro lixão no km 14,5 da 
rodovia Raposo Tavares, mas sem o devido planejamento. 

O aterro atraiu expressivo contingente de população marginali-
zada, que realizava o trabalho de catação, e houve uma rápida 
ocupação da área com o surgimento de uma favela nos terrenos 
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nessa época, considerados pela maioria dos administradores 
públicos um luxo, e sua quase totalidade, até em metrópoles 
como Nova Iorque e Viena, eram simples descargas com reco-
brimento mais ou menos regular26.

recolhimento de animais feridos  
pela limpeza pública

O recolhimento de animais mortos em 1969 em São Paulo era reali-
zado por um caminhão adaptado pela oficina do Departamento de 
Limpeza Pública de São Paulo, que chegou em certa época a dispor 
de cinco unidades. O equipamento tinha uma porta traseira bascu-
lante e um guincho pelo qual o animal era içado e disposto dentro da 
caçamba. Em São Paulo, nos anos 1960, o recolhimento de animais 
feridos era feito pelo Departamento de Limpeza Pública. Para esse ser-
viço eram utilizadas seis ambulâncias veterinárias dotadas de guincho 
para eventual necessidade de tracionamento do animal.27.

Os depósitos a céu aberto, conhecidos como lixões, 

eram presença frequente no cotidiano na cidade  

e foram aos poucos sendo substituidos por aterros 

sanitários a partir das décadas de 1960 e 1970
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inauguração dos incineradores de pinheiros,  
ponte pequena e vergueiro

Além da deposição em aterros, do aproveitamento da matéria 
orgânica e de trapos, vidros e latas, na década de 1940 houve um 
ganho significativo no tratamento dos resíduos sólidos, a partir de 
uma reforma nos equipamentos de incineração. Em 1949, foi 
inaugurado o incinerador de Pinheiros, mais moderno e com 
maior capacidade, atingindo 200 toneladas de lixo por dia. O inci-
nerador do Araçá fora desativado um ano antes; sua pequena 
capacidade nessa época já limitava seu uso praticamente aos rejei-
tos hospitalares (ele seria demolido em 1953).

Fabricado pela empresa norte-americana Nichols Engineering 
Corporation, o incinerador de Pinheiros utilizava o modelo 
tecnológico monoheart. Possuía duas câmaras de combustão, 
alimentadas por uma ponte rolante, e duas câmaras de incine-
ração, a partir das quais os gases passavam pelos dutos à 
chaminé. Sua chaminé tinha 40 metros de altura, e não havia 
controle de poluentes emitidos na atmosfera, exceto por um 
sistema de chicanas. Tampouco havia sistemas de preaqueci-
mento do ar comburente, pré-secagem de lixo, purificador de 

gases e aproveitamento de calor28. O incinerador eliminava os 
resíduos em regime de bateladas e era dotado de um sistema 
rotativo vertical, denominado “pião”, para homogeneizar os 
resíduos e, assim, conseguir uma combustão completa. O inci-
nerador de Pinheiros operou por 41 anos, até janeiro de 1990, 
quando foi desativado29.

o incinerador da ponte pequena

Em 1959, dez anos depois da inauguração do incinerador de 
Pinheiros, foi inaugurado o incinerador da Ponte Pequena, locali-
zado na avenida do Estado, ao lado do rio Tamanduateí, junto à 
avenida Tiradentes. Possuía dois conjuntos acoplados, alimentados 
por uma ponte, sistema preaquecedor de ar e de pré-secagem de 
lixo. Sua chaminé tinha 42 metros de altura e não havia controle 
de poluentes emitidos na atmosfera nem sistema de aproveita-
mento de calor. 

Foi fabricado em Munique, Alemanha, por Josef  Martin Feuerungsbau 
e adquirido em 1950. Foi a primeira instalação do mundo a utilizar, 
para incinerar o lixo, um tipo de grelha de atiçamento inverso, que 
empurra o combustível para cima, revolvendo-o30.
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A cidade de São Paulo chegou a contar com  

três incineradores de lixo, em Pinheiros,  

Ponte Pequena e Vergueiro, mantidos pela 

Unidade de Destinação e Tratamento do Lixo do 

Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura 

de São Paulo. Incinerador de Pinheiros, 1959
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Incinerador de Pinheiros, 1959
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COMO FUNCIONAVA O INCINERADOR 

O incinerador de Pinheiros, com capacidade para 200 tonela-
das de lixo por dia, utilizava o modelo tecnológico monoheart 
fabricado pela empresa norte-americana Nichols Engineering 
Corporation. Possuía duas câmaras de combustão, alimenta-
das por uma ponte rolante, e duas câmaras de incineração,  
a partir das quais os gases passavam pelos dutos à chaminé.  
Sua chaminé tinha 40 metros de altura e não havia controle de 
poluentes emitidos na atmosfera, exceto por um sistema  
de chicanas. Tampouco havia sistemas preaquecedor do ar 
comburente, pré-secagem de lixo, purificador de gases e apro-
veitamento de calor. O incinerador eliminava os resíduos em 
regime de bateladas e era dotado de um sistema rotativo vertical, 
denominado “pião”, para homogeneizar os resíduos e, assim, 
conseguir uma combustão completa.

Os incineradores de Ponte Pequena e Vergueiro utilizavam 
um sistema fabricado em Munique, Alemanha, com capaci-
dade para 300 toneladas/dia. O de Ponte Pequena possuía dois 
conjuntos acoplados, alimentados por uma ponte, sistema pre-
aquecedor de ar e de pré-secagem de lixo. Sua chaminé tinha 
42 metros de altura e não havia controle de poluentes emitidos 
na atmosfera nem sistema de aproveitamento de calor. Foi a 
primeira instalação do mundo a utilizar, para incinerar o lixo, 
um tipo de grelha de atiçamento inverso, que empurra o com-
bustível para cima, revolvendo-o. O incinerador Vergueiro 
tinha uma chaminé com 60 metros de altura e o controle de 
poluentes emitidos na atmosfera era feito por um precipitador 
mecânico formado por um sistema de chicanas de chapas de 
aço inoxidável.

incinerador vergueiro

O incinerador Vergueiro foi inaugurado em 1967. Localizava-se 
na rua Breno Ferraz do Amaral. Sua chaminé tinha 60 metros de 
altura e o controle de poluentes emitidos na atmosfera era feito 
por um precipitador mecânico formado por um sistema de chica-
nas de chapas de aço inoxidável. A exemplo do incinerador da 
Ponte Pequena, foi produzido em Munique, Alemanha, pelo 
mesmo fabricante31. O incinerador Vergueiro funcionou até 2002, 
quando foi desativado.

A empresa de Munique construiu os dois fornos incineradores com 
capacidade para receber cada um 300 toneladas de lixo diariamente. 
Esses fornos tornaram São Paulo bastante conhecida no exterior. Vários 
técnicos de outros países visitaram essas instalações para se familiariza-
rem com o sistema Martin, muito difundido posteriormente no mundo 
todo32. Embora os incineradores já façam parte da história contada no 
próximo capítulo, figuram neste porque nos anos 1960 começa a fase 
de terceirização da coleta e destinação do lixo na cidade.
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O Incinerador Vergueiro foi 

inaugurado em 1967 e funcionou

até 2002; sua chaminé alcançava 

60 metros de altura
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No incinerador Vergueiro, o controle  

de poluentes emitidos na atmosfera era 

efetuado por um precipitador mecânico 

composto por um sistema de chicanas  

de chapas de aço inoxidável 
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Dependências do  

Incinerador Vergueiro
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A exemplo do incinerador da Ponte Pequena,  

os equipamentos do incinerador Vergueiro foram 

fabricados em Munique, Alemanha; os dois fornos 

incineradores tinham capacidade para receber,

cada um, 300 toneladas de lixo diariamente
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Técnicos de vários países visitaram  

com frequência as instalações

dos incineradores em São Paulo para  

se familiarizarem com o sistema Martin, 

que seria posteriormente difundido  

em vários países
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Na década de 1960, quando São Paulo atingia  

3,8 milhões de habitantes, teve início a terceirização  

dos contratos de limpeza urbana; a coleta residencial  

de lixo atingiria 95% da população da cidade  

na década seguinte
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A TERCEIRIZAÇÃO

DO SERVIÇO DE COLETA 

COM EMPRESAS PRIVADAS
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A década de 1960 foi o período de uma mudança significativa no 
modelo de coleta de lixo em São Paulo, ao terem início as pri-
meiras experiências de terceirização, que mudariam, a partir dos 
anos 1970, o panorama do setor na cidade. As transformações 
tiveram início com uma reforma no sistema de administração da 
capital. Em 1965, na gestão do prefeito Faria Lima (1965-1968), 
através do Decreto Municipal no 6.236, foram implantadas as 
administrações regionais e sua coordenação, com o status de 
secretaria municipal. Os serviços de coleta de lixo, limpeza das 
ruas e manutenção da frota de veículos para limpeza pública 
passaram a ser responsabilidade das administrações regionais. 
No caso da limpeza pública, as atribuições, os dispositivos sani-
tários e as divisões em cinco zonas permaneciam as mesmas 
desde a criação da Diretoria, em 1914. 

“O prefeito Faria Lima decidiu descentralizar a administração 
da cidade, que era muito centralizada, então nós criamos as 
Regionais, que hoje são as Subprefeituras e levamos à perife-
ria, aos bairros necessários, a administração local”, conta o 
economista Celso Hahne, primeiro coordenador das Admi-

A década de 1960 foi um período de importantes obras

e reformas administrativas na cidade para atender os 

bairros afastados. Na foto, a ponte da Freguesia do Ó.

Em 1966 foi estabelecida a Secretaria de Serviços 

Municipais, atual Secretaria de Serviços, que assumiu  

os serviços de limpeza pública. Até aquele ano, a limpeza 

urbana era realizada por administração direta, através  

da Divisão de Limpeza Pública da Secretaria Municipal  

da Higiene e Saúde
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nistrações Regionais, e prossegue: A função da Regional era fazer 
a cidade funcionar, cuidar de galerias entupidas, córregos obstruídos, 
pavimentação defeituosa, tapa buraco, conservação da limpeza 
pública, coleta pública. A intenção do prefeito era transformar a Regio-
nal em órgão efetivo com eficiência de funcionamento. Escolhi como 
administradores pessoas que tinham experiência na Prefeitura, enge-
nheiros que trabalhavam há 30 anos e conheciam o local. Era só 
perguntar e ele respondia na hora qual era o problema e como podia 
resolver. Nós criamos sete Regionais, depois aumentamos para 12, 16 e 
chegamos a 211.

Em 1966 foi estabelecida a Secretaria de Serviços Municipais, 
atual Secretaria de Serviços, que assumiu os serviços de limpeza 
pública. Até aquele ano, a limpeza urbana era realizada por admi-
nistração direta, através da Divisão de Limpeza Pública da Secre taria 
Municipal da Higiene e Saúde, conforme conta, no mesmo depoi-
mento anterior, Celso Hahne: Os serviços, como o de limpeza 
pública, funcionavam bem na região central, mas a periferia 
estava abandonada, com galerias entupidas, córregos obstruídos, 
pavimentação defeituosa, conservação e coleta pública.  
A limpeza e a coleta de lixo eram feitas pela própria Prefeitura. 
Com as Regionais, os serviços melhoraram, mas ainda não estava 
bom. Em relação à coleta de lixo, primeiramente não havia cami-
nhões suficientes. Segundo, o pessoal não estava habilitado. 
Algumas sessões ainda funcionavam bem, outras não. Havia tam-
bém falta de locais para concentração dos resíduos em toda a 
cidade. Era muito centralizado. Funcionavam perto da Avenida do 
Estado e do Parque Dom Pedro. Então houve muita dificuldade e 
tivemos que modificar o sistema, decidimos dar uma parte desse 
setor para empresas privadas.

As deficiências da coleta de lixo e sua abrangência apenas parcial 
naquela época solidificaram, portanto, a decisão da Prefeitura de con-
tratar empresas privadas. Em 1964, a população atendida pelo serviço 
de coleta de lixo era estimada em pouco mais de 50%2. Na avaliação de 
Francisco Xavier Ribeiro da Luz, diretor do Departamento de Limpeza 
Urbana, era difícil manter um bom corpo de funcionários no 
Departamento, assim como adquirir e manter em funcionamento 
equipamentos adequados. Conforme Ribeiro da Luz, a situação da 
Divisão de Limpeza Pública em 1965 era bastante precária; a Divisão 
possuía 5.242 servidores (dos quais “25%, em média, não trabalha por 

estar de licença médica, licença prêmio, férias ou faltando”), contava 
com 531 veículos motorizados (sendo 371 veículos coletores de lixo, 
dos quais 35% estavam parados para conserto e reforma) e 412 carroças 
de tração animal (com 769 muares)3. 

Em 1965 a coleta passou a ser realizada em dias alternados, por 
medida de economia. No centro e nos principais núcleos comerciais 
a coleta era efetuada à noite, seis vezes por semana – o que correspon-
dia a 20% da quantidade de lixo coletado na cidade. Estudos da época 
indicavam essa forma de coleta como sendo até 30% mais econô-
mica que a coleta diária4.

Assim, com a criação das subprefeituras e diante de um quadro de 
insatisfação da sociedade com os serviços de limpeza pública, em 
1967 a Prefeitura iniciou o processo de terceirização, ainda em escala 
experimental, com a contratação de empresas privadas para o serviço 
de coleta regular domiciliar. Os primeiros bairros atendidos foram 
Brooklin e Vila Prudente, correspondentes a uma população de 150 
mil habitantes e a uma geração de 250m3 de resíduos5.

Em texto de 1965, Francisco Xavier Ribeiro da Luz afirmava:  
A proposta da Divisão de Limpeza Pública adotada pelo Grupo de 
Trabalho que estuda o assunto é realizar empreitadas parciais, conti-
nuando a Prefeitura a executar os serviços na parte central, de forma a 
poder dispor de elementos para comparar preços, padrões de serviço e 
eventualmente substituir qualquer dos empreiteiros que venha a falhar6. 
A proposta adotada, que previa pagamento por viagem realizada e 
multas para as irregularidades, era a mesma adotada pela cidade para 
o serviço de transporte público; a municipalidade operava uma parte 
e mantinha apenas a fiscalização das outras. 

o primeiro contrato

A ampliação e a reorganização da Secretaria de Serviços 
Municipais, órgão responsável por todos os serviços de utili-
dade pública, foi definida pela Lei no 7.108, de 10 de janeiro 
de 1968, que estabeleceu o Departamento de Limpeza 
Pública. A essa Secretaria competia fazer estudos, planeja-
mentos, programação de construções e instalações, abertura 
de concorrência entre as empresas de limpeza pública, fiscali-
zação e controle de serviços relativos à limpeza pública e 
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coleta de lixo, fornos incineradores, industrialização e trata-
mento do lixo, manutenção e suprimento de equipamentos e 
utensílios, combate a animais e insetos nocivos, conservação 
de monumentos, parques, jardins e outros. 

No primeiro contrato de terceirização, a Administração Regional 
de Santana fiscalizava e o Departamento de Limpeza Pública 
normalizava e gerenciava o destino final. Os serviços eram remu-
nerados de acordo com o peso medido/carregado. A população e 
a imprensa da época reconheceram o “alto padrão dos serviços 
prestados” quando executados pela iniciativa privada, conforme 
registraria depois a Revista de Limpeza Pública7. 

O edital e o contrato foram calcados em modelo aprovado por 
decreto do governo francês devidamente adaptado, explicava 
Ribeiro da Luz: Prevê prazo de cinco anos, renovável, remuneração 
reajustável automaticamente, dá plena liberdade ao contratante 
quanto ao número total e modelo de coletores (exige 50% de unida-
des especiais compactadoras), adoção de horário noturno e fixa 
multas também reajustáveis e proporcionais à falta ou irregulari-
dade. Cabe ao empreiteiro fornecer os veículos, sua manutenção e 
operação, todo o pessoal, seguro, indenizações, instalações fixas, 
não contribuindo a Prefeitura com absolutamente nada, nem terre-
nos, nem isenções fiscais8. 

O primeiro contrato foi firmado com o Grupo Terpa-Lipater, asso-
ciação de duas empresas com sede em São Paulo. O contador e 
tecnólogo dessa empresa, Paulo Lustri, revela: Eu trabalhei na 
coleta de lixo na primeira experiência de privatização de São Paulo 
em 1968. Era uma licitação para a coleta de lixo na área do 
Brooklin [...] Nesta época eu estava na Terpa trabalhando na cons-
trução de uma estrada em Mato Grosso, a BR267, e alguns parceiros 
na empresa se interessaram por este setor e passamos a estudar o 
assunto. Nenhuma empresa se interessava pelo lixo, tanto é que só 
uma se apresentou inicialmente, a Terpa, e depois a Lipater, outra 
empresa do mesmo grupo. E essas empresas dominaram completa-
mente no início. O curioso, aliás, é que essa licitação era para  a 
coleta de resíduos sólidos domiciliares e a medição desse trabalho 
era feita por quilômetro de rua, e não por tonelada de lixo. Então 
isso gerou um problema muito sério com a contratada. Por quê?  
A cidade cresce verticalmente, aumenta a quantidade de lixo por 

quilômetro e o prejuízo é muito grande. Por isso, depois foi realizada 
uma modificação no contrato. Eu elaborava a parte técnica e a 
comercial. A coleta de lixo sempre foi considerada essencial pela 
saúde pública, não pode falhar, então existe uma tecnologia muito 
especial para fazer esse tipo de trabalho e a coleta é feita nos dias e 
horários programados. [...] A Vega foi se interessar algum tempo 
depois, a Enterpa entrou inicialmente só no campo do aterro sanitá-
rio. Havia pouco interesse empresarial. Durante muitos anos o 
interesse ficou restrito a três ou quatro empresas. O grande interesse 
sobre o lixo de São Paulo no Brasil inteiro foi despertado  
a partir dos anos 19909. 

santana, penha, ipiranga,
saúde, cambuci e cangaíba

Em 1969, após o inicio da terceirização e em consequência dos 
resultados satisfatórios obtidos, foi realizada uma nova concorrência 
pública e contratado o serviço de coleta em Santana, em uma 
área que atendia a 630 mil habitantes10. Em 1972 foi novamente 
ampliada a área de terceirização para mais um conjunto de bair-
ros, Penha, Ipiranga, Saúde, Cambuci e Cangaíba, atendendo na 
época a 1.420 mil habitantes11. 

Eloi Vega, ex-presidente da Vega, empresa de engenharia civil, conta 
o que o motivou a entrar no setor da limpeza urbana: Empreiteiro de 
obra pública é uma atividade pulsativa, de modo que uma hora a ati-
vidade está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo. Tudo começou 
quando um grupo que fazia varrição aqui em São Paulo, o São Judas 
Tadeu, me procurou dizendo que a limpeza pública era um alto negó-
cio e que eu deveria me interessar. A licitação exigia um capital muito 
superior ao deles. Naquele tempo existia a Terpa, do Élvio Poli, único 
que tinha um contrato de limpeza pública. Comecei a me interessar, 
mas eu tinha um sócio que já faleceu, Tirso Micali, e ele não se interes-
sou, era engenheiro por excelência e dizia que a engenharia não inclui 
a limpeza pública. O prazo correu e o pessoal da São Judas não 
desistia: ‘Vocês precisam entrar, vocês são os líderes do setor de enge-
nharia no Brasil, vocês precisam entrar na limpeza pública’, acabei 
comprando a ideia, entramos nas duas primeiras concorrências 
públicas da Prefeitura do Município de São Paulo e ganhamos as 
duas, Penha e Ipiranga. Era um tipo de trabalho diferente das 
outras obras de engenharia, mas empolgante12.
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O engenheiro Tadayuki Yoshimura, que trabalhava na São Judas 
Tadeu, conta: A Vega Sopave era uma das primeiras empresas de 
engenharia de São Paulo, mas não tinha nenhuma experiência em 
limpeza urbana. Quando a procuramos, com o edital de concorrên-
cia na mão, fomos perguntar se queriam entrar conosco em 
consórcio. Entramos em consórcio meio a meio, 50% Vega e 50% 
São Judas Tadeu. O que nós levamos à Vega Sopave foi o argu-
mento de que o serviço de coleta de lixo gerava estabilidade em 
termos de receita ao longo de cinco anos – prazo do contrato –, ao 
passo que a construção é uma curva senoidal, de altos e baixos. 
Então isso ajuda a organizar qualquer empresa. Fomos sinceros 
em dizer que também não tínhamos experiência neste serviço, 
embora já tivéssemos um contrato de varrição por cinco anos. 
Analisaram a nossa exposição e aceitaram. Eles acreditavam na 
nossa capacidade. Houve outros concorrentes na época, mas 
entramos e ganhamos as duas. Então montamos uma empresa 
chamada Colix Indústria e Comércio, sociedade meio a meio, 
Vega e São Judas, me incumbi de capitanear o projeto e tínhamos 
150 dias para montar e implementar o serviço: comprar os equipa-
mentos, caminhões, terreno, garagem13. 

Nesse mesmo depoimento, Yoshimura lembra também que no 
início não havia nenhum know-how técnico na área e cada etapa 
tinha de ser literalmente inventada: Para montar o itinerário fui 
pessoalmente até o setor de limpeza pública das regionais do 
Ipiranga e da Penha conversar com os chefes de limpeza. Os che-
fes eram os funcionários antigos do segmento e responsáveis pela 
coleta. Eles mostraram os mapas sem itinerários, apenas com o 
setor de cada caminhão. Ou seja, não havia planejamento, eles 
faziam cada setor à medida que havia demanda da população. 
Como engenheiro industrial, montei os itinerários baseados em 
programas de tempos e métodos, eu estimava, teoricamente 
falando, velocidade, tempos para o gari sair do caminhão, pegar o 
tambor de lixo, chegar ao caminhão, entornar o lixo, voltar para 
devolver a lata. Calculei teoricamente quanto caberia em cada 
lata de lixo, quantos quilos pesaria e quanto seria a capacidade 
do caminhão. Enfim, fizemos estimativas e começamos com os 
primeiros cinco caminhões, eu seguindo os caminhões, fazendo 
as alterações necessárias e passando os novos itinerários no dia 
seguinte. No dia 4 começamos o serviço e eu acompanhava 

durante o dia os caminhões para ver se o que havia planejado se 
confirmava na prática. E no final do dia eu rabiscava, alterava 
os valores estabelecidos anteriormente,  fazia o ajuste necessário. 
Fomos aumentando o número de caminhões e em quatro meses 
estávamos fazendo a coleta da área toda.

Tadayuki destaca ainda a extensão da coleta a bairros onde não 
existia esse serviço. A coleta na Vila Prudente parava na Vila 
Zelina, dali em diante, de Sapopemba até a divisa com Mauá, 
nunca tinha sido coletado o lixo. As pessoas jogavam o lixo em 
terreno baldio, não tinha outra solução. Esta foi a grande vitória, 
terceirizar o serviço fez com que a coleta avançasse até áreas total-
mente virgens, e nós fomos até Itaquera. Dava trabalho, vamos 
dizer, entre aspas, educar as pessoas a colocar o lixo na latinha, 
quer dizer, não é um ato natural para quem nunca fez. Fizemos 
uma panfletagem bem firme anunciando que no dia tal iríamos 
começar. Para quem nunca teve coleta foi uma vitória estrondosa, 
como abrir uma torneira e deixar sair água para quem nunca teve 
água. Imagine você gerando lixo todo dia sem ninguém para 
coletá-lo, quer dizer, hoje é inimaginável.

os caminhões da coleta

Também o layout dos caminhões recebeu uma atenção especial 
em 1973, conta Tadayuki: Minha preocupação foi criar um layout 
diferente para esses caminhões, que seriam um outdoor ambulante. 
Enquanto a Prefeitura pintava os seus de cinza escuro para esconder 
a sujeira, nós, pelo contrário, defendíamos a tese de colocar um cami-
nhão mais aparente para dar visibilidade ao serviço. Foi assim que 
pintamos de laranja e branco. E como o caminhão tinha o equipa-
mento rotativo, quando girava produzia um efeito muito bonito.

Em 1974 a Vega Sopave iniciou o trabalho de coleta de lixo nas 
administrações regionais de Ipiranga, Penha, Santana, Itaquera- 
-Guaianazes e Vila Prudente, que representavam um total de 30 
mil toneladas por mês14. Em 1975 a Vega Sopave se tornou a res-
ponsável por 30,3% da coleta de lixo do município de São Paulo; 
a Terpa-Lipater era responsável por 13,7%, seguida por Enterpa 
(8,7%), JoFeGe (7,8%) e Pavi Obras (5,9%). A Prefeitura coletava 
uma parcela de 33,6% dos resíduos sólidos da cidade e contava 
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com 402 veículos, enquanto as empreiteiras, que coletavam o 
dobro do lixo, contavam com 217 caminhões15. O serviço terceiri-
zado se mostrava mais eficiente e bem equipado. Conforme 
Afonso Celso Teixeira de Moraes, engenheiro mecânico que tra-
balhava na Oficina Boraceia: [...] No início dos anos 1970 a 
Prefeitura investia efetivamente na área de limpeza urbana e outras 
de manutenção da cidade. A Oficina Boraceia era muito bem 
montada, tinha máquinas operatrizes, dois ou três tornos, fresa, 
plaina, cortadeira de chapa de um metro, um metro e meio, vira-
deira, forja e a parte de carpintaria era completa. Em limpeza 
urbana o último investimento foi a usina de São Mateus, em 
1974. Além de existir investimento, havia um corpo técnico, 
então percebe-se que naquela época existia efetivamente uma 
preocupação de ter na Prefeitura investimentos e tecnologia. 
Eu fiquei até 1992, a oficina já estava sofrendo um declínio 
grande, de 350 a 400 funcionários, passou para 200. Depois 
fui ser assessor técnico na Limpurb16.

Na década de 1960 tiveram início as primeiras 

experiências de terceirização, o que mudaria,  

a partir dos anos 1970, o panorama do setor  

da limpeza pública na cidade
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“Povo Desenvolvido é Povo Limpo” era o slogan 

inscrito em caminhões de coleta de lixo de  

uma campanha lançada em 1972 com o personagem

Sujismundo e associando “limpeza” e “cidadania”
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Coleta de lixo em 1977 
(domiciliar / varrição) 

ENTIDADE COLETORA LIXO (ton) %

PMSP 50.440 35,2

Vega Sopave 41.350 28,9

Lipater 15.802 11,1

Enterpa 15.196 10,6

Urbel 11.932 8,3

Terpa 7.548 5,3

Jofege 900 0,6

Total 143.168 100

A varrição mecanizada abrangeu 2.882,7 km  
de sarjetas em março de 1977:

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DIURNA NOTURNA TOTAL

Sé 383,7 1999,2 2382,9

Lapa - 32,0 32,0

Santo Amaro - 407,8 407,8

Total 383,7 2439,0 2822,7

Fonte: Revista de Limpeza Pública. São Paulo:  Associação Brasileira de Limpeza Pública – ABLP. Ano III, n. 8, jul./ago. 1977

EMPRESA
CUSTO 
MENSAL (CR$)

ADMINISTRAÇÕES  
REGIONAIS BENEFICIADAS

EXTENSÃO DE RUAS 
BENEFICIADAS (Km)

EXTENSÃO MÉDIA DIÁRIA  
DE RUAS VARRIDAS  (Km)

Butantã 151,74 90,74

Lapa 181,28 222,95

Freguesia do Ó 50,51 50,51

ENTERPA 97,94 Perus-Pirituba 119,95 52,00

Pinheiros 124,30 124,30

Santo Amaro 179,60 194,69

Sé 153,53 200,08

Subtotal 960,93 935,00

Sé 72,20 416,20

Ipiranga 69,12 98,78
JOFEGÊ 106,78

Itaquera-Guaianazes 42,12 18,25

São Miguel /
Ermelino Matarazzo

23,47 23,47

Mooca 260,72 257,94

Penha 55,10 55,10
VEGA-
SOPAVE

100,25
Santana 205,47 205,47

Vila Mariana 156,32 111,17

Vila Prudente 67,89 67,89

Subtotal 880,21 838,07



140

o crescimento da terceirização

O avanço do processo de terceirização se acentuou com a entrada 
de outras empresas no setor e com a expansão da área de atuação 
dos contratos. Segundo dados do Limpurb, em 1975 a população 
atendida pela coleta na cidade de São Paulo alcançou 6.180.000 
habitantes, o que correspondia a 90% do município, único serviço 
público urbano na época em que atingiu tal proporção. Com isso, 
apenas 10% da população do município não era atendida pelo ser-
viço de coleta de lixo17. 

A coleta de lixo aumentou muito. Nas ruas de Itaquera, de 
Guaianazes, naquelas regiões todas não havia coleta e o lixo era 
jogado em fundo de quintal. E a empresa privada conseguiu, atra-
vés de técnica de operação, chegar nessas áreas e coletar. Aumentou 
o volume de 10 mil toneladas para 12 mil, 15 mil toneladas. Foi um 
sucesso muito grande, conta Celso Hahne. Mas, conforme um 
estudo do Departamento de Limpeza Pública, porcentagem sig-
nificativa da população dos 36 municípios vizinhos ainda não 
contava com esse serviço. 

A Enterpa começou a participar da coleta de lixo em 1974, em 
parte do bairro de Pinheiros, foi ampliando sua participação e em 
1977 adquiriu os contratos da Terpa Lipater e se tornou nos anos 
subsequentes, junto com a Vega Sopave, uma das duas maiores 
empresas de coleta do Brasil18. Paulo Lustri conta como foi esse 
processo: Na Lipater eu fiquei muito tempo. Passei cerca de sete 
anos. A Lipater não estava muito bem financeiramente e começou 
a transferir os seus contratos. A Enterpa assumiu todos os contratos 
de São Paulo, em Santo Amaro, Mooca e Butantã, e chegou a ter 
46% dos serviços na cidade19. 

Começamos com três Regionais, Mooca, Santo Amaro e Butantã, 
estudei e fiz um levantamento. Naquele tempo a gente tinha que 
aprender”, conta Cineas Valente, sócio fundador da Enterpa, 
acrescentando: Eu estudei a concentração de lixo, o lixo por km, 
depois a velocidade de coleta, quanto você pode coletar, quantos km 
por metro ou toneladas por km, depois a capacidade de coleta de 
cada caminhão. Então, baseado nesses três elementos pedi aos 

estudantes de Engenharia para seguir os caminhões da Prefeitura. 
O horário da coleta era fundamental. Eu aprendi esta técnica e 
gostei. Mas tivemos grandes dificuldades iniciais porque não sabía-
mos qual era o caminhão apropriado e resolvemos comprar o 
Feneme. Mas ele não era adaptado para isso, o caminhão certo era 
o Mercedes. Depois a caçamba do Feneme foi aperfeiçoada, princi-
palmente pela Usimeca, do Rio de Janeiro, que a aperfeiçoou com a 
tecnologia europeia; aí ele compactava sem precisar girar e, portanto, 
com menos barulho. Era mais caro, mas era mais lógico e aperfei-
çoou muito a coleta20.

Com a expansão da coleta, o volume de lixo evidentemente 
aumentou, mas a destinação de resíduos, que já era deficiente, se 
tornou um problema mais agudo. Na opinião de Werner Zulauf, 
presidente da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza 
Pública – ABLP –, a situação na Grande São Paulo era mais grave 
e em 1977 ele afirmava: Vejamos São Paulo: estima-se que, em 
média, o homem da grande cidade produz 1 kg de lixo por dia.  
A Grande São Paulo tem, aproximadamente, 12 milhões de habi-
tantes. Logo, essa região produz 12 mil toneladas de lixo por dia. 5 
mil toneladas são tratadas adequadamente pelos serviços de lim-
peza pública, reunindo empresas públicas e privadas; 1.500 são 
incineradas ou transformadas em composto; 3.500 toneladas desti-
nam-se a aterros sanitários. Faltam muitas toneladas. Para onde 
vão elas?21. Seguramente, concluía, não estavam indo para um 
destino adequado. No início de 1977, atuando nas mesmas regio-
nais, anunciou o recolhimento de 40 mil toneladas/mês22.

Em 1979, a coleta residencial atingia 95% da área do município, 
efetuada por meio de contratos com empresas particulares, com 
exceção da região administrativa da Sé, onde a Prefeitura mantinha 
um serviço próprio que funcionava como padrão e reserva técnica 
para mensurar eventuais falhas em outros bairros – conforme o 
projeto de Francisco Ribeiro da Luz. No final dos anos 1970, a 
coleta de lixo era realizada diariamente e em dias alternados, com 
exceção das coletas na avenida Paulista, na Estrada de Ferro 
Santos-Jundiaí, na avenida Angélica, na Aclimação, na Mooca, no 
Brás e nos centros comerciais das administrações regionais, que 
eram diárias e noturnas, devido ao trânsito intenso nesses locais.
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mudanças na coleta: introdução dos sacos de lixo

A primeira experiência de utilização de sacos de lixo, com papel 
kraft, se deu ainda em 1955, com uma tentativa pioneira realizada 
nos bairros de Perdizes e Vila Pompeia, em substituição às latas de 
lixo. A experiência consistiu na distribuição de sacos de papel para 
acondicionamento de lixo em 1.239 domicílios. Ao final de um 
período de 15 dias, a experiência foi avaliada e 56% indicaram 
vantagens com o uso do saco. Imaginava-se que os sacos fossem 
distribuídos gratuitamente, financiados por empresas de propa-
ganda, mas não houve interesse. A experiência também não 
demonstrou significativa economia de tempo de coleta, a ideia 
era repeti-la com sacos mais adequados e caminhões com com-
pactador, mas o processo não seguiu em frente23.

A substituição das latas de lixo por sacos de papel kraft na cidade de 
São Paulo foi retomada com um projeto experimental em 1971 nos 
bairros de Bela Vista e Paraíso, no qual durante um mês aproxima-
damente 1,3 mil residências utilizaram sacos de polietileno para 
acondicionamento do lixo. Ao final desse período, uma pesquisa 
avaliou que os usuários consideravam que o uso do saco poupava 
trabalho para a dona de casa (77%) e para o coletor (85%), era mais 
higiênico (93%) e mais prático (84%). Em relação às desvantagens, 

Em 1968, com a criação do Departamento de Limpeza 

Pública, foram iniciados os contratos de terceirização  

da coleta de lixo; os anúncios mostram o setor privado 

investimento em tecnologia de caminhões e equipamentos
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Em 1975 a coleta residencial de lixo alcançou 90% da população  

e em 1979 chegou a 95%, efetuada por meio de contratos com 

empresas particulares, com exceção da região administrativa da 

Sé, onde a prefeitura manteve um serviço próprio que funcionava 

como padrão e reserva técnica, conforme o projeto implantado 

por Francisco Ribeiro da Luz
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as maiores ressalvas eram quanto à resistência do saco, que se 
rompia pelo peso ou se rasgava facilmente. Quanto ao quesito fun-
damental relativo a custo, 69% considerou que as vantagens 
apresentadas pelo saco plástico justificavam a diferença de valor24. 

Para quem realizava a coleta, as vantagens eram ainda mais evi-
dentes. Os coletores não precisavam levar, erguer e devolver as 
latas e tambores, diminuindo muito o esforço físico. O derrame 
de resíduos praticamente desaparecia e foi constatada uma sensí-
vel diminuição do barulho e do tempo para a realização da coleta. 
Como a experiência foi considerada um sucesso, a Prefeitura tor-
nou obrigatório o uso de sacos plásticos descartáveis para 
acondicionamento do lixo nas áreas onde a coleta era noturna, 
através da Lei 7.775 de 1972, sendo facultativa nas demais.

As especificações para os requisitos básicos de confecção dos sacos 
plásticos foram estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) em 1972, redigidas por uma comissão formada 
por representantes do Departamento de Limpeza Pública da 
Prefeitura, do Sindicato da Indústria de Material Plástico e de 
várias indústrias. A norma definiu tamanho (20, 40 e 100 litros), 
matérias-primas (polietileno virgem), filmes, confecção, espes-
sura, resistência e apresentação dos sacos25. 

Conforme a memória de Tadayuki Yoshimura, já mencionada: 
O caminhão ainda girava, mas o pior era o barulho produzido pelo 
impacto das latas. Aproveitamos a lei que tinha sido recém-aprovada 
na Câmara Municipal sobre a coleta noturna para tornar obrigató-
ria a utilização de saco plástico. Era uma lei que não estava pegando 
e o saco plástico implicava em despesa extra. Mas argumentamos que 
era uma questão de higiene e de saúde pública; a lata, por mais que 
fosse lavada, ficava impregnada de matéria orgânica. Então combi-
namos com a Prefeitura que em determinada noite, pré-avisada, nós 
recolheríamos todas as latas. Vinha um caminhão coletor na frente 
coletando o lixo e, atrás, um caminhão de carroceria recolhendo as 
latas. O funcionário tomou o cuidado de etiquetar cada tambor, 
cada lata, com o número da rua e o da casa, caso alguém quisesse 
reclamar, porque esses objetos eram de propriedade particular; 
mas para tanto seria preciso ir até a Regional resgatar aquela lata 
e pagar uma multa. Deu certo e foi um sucesso. 

A primeira experiência de utilização  

de sacos de lixo, com papel kraft,

se deu na década de 1950, e os sacos  

plásticos foram introduzidos nos anos 1970
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O uso dos sacos plásticos de lixo acompanhou outras mudanças, 
tanto nas embalagens em geral, com um aumento dos descartáveis, 
como nos hábitos relacionados aos detritos sólidos. Nessa época 
começou a ocorrer um crescimento do volume de plásticos e 
papéis no lixo. No mesmo período, com o recurso dos sacos de 
lixo, os “tubos de queda”, nos quais os moradores jogavam seus 
resíduos em um poço interno para serem recolhidos no depósito 
do térreo, existentes nos apartamentos paulistanos, começaram a 
ser considerados inadequados e acabaram sendo proibidos. Os 
funcionários dos prédios passaram a recolher os sacos de lixo nas 
portas dos próprios apartamentos26.

a varrição e limpeza das ruas

Em 1969 a Prefeitura implementou também a terceirização da var-
rição e da limpeza das ruas em algumas áreas da cidade e estabeleceu 
um contrato de operação e manutenção das varredeiras, o que levou 
à expansão da área varrida em quase dez vezes. Francisco Ribeiro 
da Luz assim explicava a necessidade da concessão: O contrato foi 
fruto da impossibilidade de operação das varredeiras pela própria 
Prefeitura, em decorrência da reforma administrativa introduzida 
na ocasião: a orientação deveria ser da Limpeza Pública; a execu-
ção, isto é, a operação, era competência das Administrações Regionais; 
a manutenção era atribuição da Secretaria dos Transportes; a 
admissão dos operadores e operários, responsabilidade da Secretaria 
de Negócios Internos e Jurídicos; a compra de peças, função da 
Secretaria de Finanças. A descentralização de responsabilidades 
entre cinco organismos resultou, conforme é fácil de imaginar, num 
caos, e a produção das varredeiras foi mínima no regime de opera-
ção direta. O contrato experimental, pelo prazo de um ano, na base 
de Cr$4,60/km varrido, resultou num aumento de quase dez vezes a 
extensão varrida por máquina, mas não foi renovado por questões 
de recursos e fiscalização27.

O serviço de conservação da limpeza complementar à varrição das 
ruas era até então realizado por funcionários da Prefeitura, com vas-
souras, pás e um carrinho conhecido como Lutocar. “O material 
recolhido nos lutocares é, em São Paulo, colocado em recipientes 
padronizados em depósitos subterrâneos sob os passeios, para poste-
rior coleta, provocando alguns problemas quando há excesso ou 
acúmulo de material ou alagamentos”28. 

a cor laranja e a quebra de um tabu

A empreiteira São Judas Tadeu integrou inicialmente o setor da 
limpeza pública ao vencer uma concorrência, em 1970, para a 
varrição das ruas centrais da cidade. O engenheiro Tadayuki 
Yoshimura recorda esse momento: Em 1970 a São Judas Tadeu, 
empresa de engenharia civil, realizou um serviço pioneiro em São 
Paulo de varrição e limpeza das ruas do centro da cidade. Foi uma 
iniciativa pioneira do prefeito Figueiredo Ferraz que, não contente 
com os serviços realizados por setores municipais, resolveu tercei-
rizá-los. Era um serviço que tinha que ser executado por 360 
homens, varredores, para limpar toda a área central da cidade de 
São Paulo. Antes de iniciar o serviço, fomos procurar o gabinete do 
prefeito com uma cartela de cores de brim, para que ele escolhesse a 
cor do nosso uniforme, porque gostaríamos que fosse diferente dos 
habituais utilizados pela Prefeitura. E para a nossa felicidade, 
Boris Casoy, na época secretário de Imprensa do prefeito, foi res-
ponsável pela decisão e escolheu a cor laranja. Até aquele momento 
os uniformes eram de cores bem sóbrias, cinza e azul escuro. Em um 
primeiro instante, na verdade, os nossos servidores ficaram total-
mente constrangidos de usar a cor. Hoje não, mas na época 
realmente chamava atenção. A escolha do laranja foi a quebra de 
um verdadeiro tabu. Então nós uniformizamos os nossos profissio-
nais com essa cor, que se destacava e chamava a atenção da 
população para o nosso trabalho. Um serviço inédito, que foi muito 
bem recebido pela população e muito bem avaliado29. Em sua publi-
cidade, a São Judas Tadeu ressaltava: Pioneirismo em serviços de 
varrição e limpeza pública. Criadora do Cenourinha30.

Com a terceirização do serviço, em 1974, a Vega Sopave passou 
a realizar a varrição de ruas e logradouros públicos do município 
de São Paulo nas administrações regionais de Pinheiros, Ipiranga, 
Penha, Santana, Vila Mariana, Mooca, Santo Amaro, Freguesia 
do Ó, Butantã e Vila Prudente, em um total de 500 km/dia31. 
Em abril de 1977, cerca de 1.915 km de ruas eram beneficiadas 
com varrição contratada. Alguns locais exigiam várias varrições 
por dia, chegando o serviço a percorrer 2.190 km diários. A varrição 
das demais ruas pavimentadas era de responsabilidade das admi-
nistrações regionais.
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POVO DESENVOLVIDO É POVO LIMPO

Em 1971 foi aberta uma licitação pelo principal órgão de comunica-
ção do governo militar, a Assessoria Especial de Relações Públicas 
– Aerp, para a realização de uma campanha educacional sobre lim-
peza que teve como vencedora a Lynxfilm, conhecida produtora de 
publicidade com filmes de animação. Para a campanha, o publicitário 
Ruy Perrotti Barbosa criou o Sujismundo, personagem simpático, mas 
muito pouco afeito aos hábitos de higiene e limpeza. 

Em 1972, Sujismundo começou sua carreira na televisão e no cinema 
em pequenos filmes em que o personagem suja a cidade, a praia e o 
seu ambiente de trabalho. Seu filho, Sujismundinho, reproduz esse 
comportamento, espalhando lixo por onde passa na escola, mas no 
final aprende a lição: torna-se amigo da limpeza. Em todos os episódios 
uma voz em off critica o comportamento do personagem, transmite 
mensagens educativas que associam limpeza à cidadania e concluem 
com o slogan da campanha: Povo Desenvolvido é Povo Limpo.

Conforme Rosana Miziara: A década de 1970 marcou uma crescente 
preocupação com o lixo jogado nas calçadas pelos transeuntes, além 
da já existente atenção relativa à destinação do lixo doméstico. A lim-
peza das ruas passou a representar mais do que um comprometimento 
estético ou higiênico da cidade: tornou-se um índice da educação da 
população32, que ressalta ainda: É possível apreender também, por 
meio dessas peças, que o Estado não aparece em nenhum momento 
como responsável pela sujeira. Subentende-se que sua parte na tarefa 
do desenvolvimento está plenamente cumprida, pois os ‘instrumentos’ 
necessários para a limpeza estão disponíveis à comunidade: vacina, 
latas de lixo, garis, caminhão de lixo. Os espaços (escritório, praia, rua 
e escola) em que as cenas se desenrolam estão sempre limpos e harmô-
nicos, só há sujeira e confusão no comportamento antissocial ou 
ignorante do Sujismundo33.

O personagem Sujismundo gerou uma polêmica na época da campa-
nha entre publicitários e especialistas, que criticavam seu efeito.  
A campanha do Sujismundo teve efetivamente pouco impacto. Seja 
porque, ao isolar as ações erradas no mau cidadão, a campanha aca-
bava passando a mensagem de “os outros é que sujam”, seja porque as 
pessoas não sentiam aversão pelo comportamento do simpático 
Sujismundo e se identificavam com ele, relativizando e desculpando 
“seus deslizes”. Ou ainda porque a mudança de hábitos exige mais do 
que simples mensagens educativas e ou ainda porque faltava uma 
estrutura de limpeza pública, como lixeiras em ruas e praias, o que 
demandava dos cidadãos mais que um pouco de boa vontade para 
manter o ambiente limpo, ao contrário do que sugeriam os filmes.

A campanha do Sujismundo foi dirigida ao público adulto, mas fez 
enorme sucesso entre as crianças. Muitos especialistas defendem que 
uma ação efetivamente educativa quanto à limpeza deve ter como 
público-alvo as crianças. Assim, foi com esse objetivo que o 
Departamento de Limpeza Urbana lançou, em 1976, uma campanha 
com a Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa, tendo como protago-
nista o personagem Cascão.
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Durante os anos 1960 e 1970, a cidade acentua suas 

características de metrópole. Inaugurado em 1968,

o Masp – em construção, na foto – representa um  

marco no desenvolvimento cultural



148

AS USINAS DE 

COMPOSTAGEM

NOS ANOS 1970
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O sistema de limpeza pública urbana passou por grandes mudan-
ças a partir dos anos 1960 e principalmente na década de 1970, 
conforme já visto nos capítulos anteriores, com a terceirização 
dos serviços de coleta e, depois, com a implantação do primeiro 
aterro sanitário e a inauguração de duas usinas de composta-
gem, conforme veremos neste e nos próximos capítulos. Dessa 
forma, o sistema combinava, no que se refere à destinação final 
do lixo e seu aproveitamento, várias modalidades: aterros, inci-
neração e compostagem. 

Os três incineradores de lixo e as duas usinas de compostagem 
não funcionam mais, mas permanecem na memória do setor de 
limpeza urbana como experiências que têm inúmeros aspectos 
bem-sucedidos e também um largo acúmulo de conhecimento 
técnico – inclusive porque tanto compostagem como incineração 
dispõem atualmente de tecnologias que as tornam soluções adota-
das em diversas metrópoles nas quais o investimento tanto do 
Estado como da iniciativa privada neste setor é alto. 

Cruzamento da rua da Consolação com  

a avenida Paulista no final dos anos 1960.

Atendendo ao crescimento populacional, o sistema  

de limpeza pública buscava caminhos na destinação  

final do lixo – aterros, incineração e compostagem
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Embora a memória da população tenha percebido esses equi-
pamentos como inadequados a uma boa qualidade de vida do 
entorno onde estavam instalados, foi a dinâmica de cresci-
mento incessante e incontrolável da cidade que levou à 
interrupção da operação dos incineradores e das usinas de 
compostagem, uma vez que estavam localizadas em áreas que 
foram incorporadas a zonas residenciais mais adensadas. Essa 
dinâmica da questão do lixo se repetia, portanto: novas solu-
ções, mesmo as tecnologicamente avançadas, se tornavam 
inadequadas pela falta de planejamento no crescimento da 
cidade. E o efeito sobre o lixo era duplo: além do aumento da 
massa gerada, a necessidade incessante de encontrar novos 
locais e formas de destinação e tratamento. 

Em 1976, a Lei 8.491 reestruturou a Secretaria de Serviços e 
Obras e modificou o nome do Departamento de Limpeza Pública, 
que passou a denominar-se Departamento de Limpeza Urbana – 
Limpurb. Em 1982, o Limpurb tornou-se responsável pela 
coordenação dos serviços de coleta e varrição, concorrências 
públicas, tratamento e disposição final. As administrações regio-
nais executam os serviços de coleta e varrição, e os resíduos 
industriais são de responsabilidade de seus produtores, mas a des-
tinação final deve seguir as normas do Limpurb. 

A Região Metropolitana de São Paulo configurou-se, por várias 
décadas, como grande polo de atração populacional, tendo 
registrado um salto migratório superior a dois milhões de pes-
soas na década de 1970. A primeira metade dos anos 1970 foi 
vivida sob o signo do chamado milagre econômico, com altas 
taxas de crescimento e o fortalecimento do consumo da classe 
média. Mesmo com a crise do petróleo, em 1973, as taxas de 
crescimento ainda continuaram expressivas por alguns anos. A 
partir dos anos 1980 pôde-se verificar um arrefecimento no 
ritmo de crescimento metropolitano, expresso na redução de 
suas taxas anuais de crescimento populacional, de 5,4% na 
década de 1960 para 4,5% na década de 1970, 1,86% nos anos 
1980 e 1,46% na primeira metade dos anos 1990. Essa diminui-
ção no ritmo de crescimento da região metropolitana deveu-se, 
de um lado, à queda na taxa de fecundidade, mas, sobretudo, à 
redução do componente migratório.

Dos 39 municípios da RMSP, 12 (30,7%) tiveram crescimento a 
taxas anuais de 1% a 3%. Nesse grupo, destacam-se três dos prin-
cipais centros industriais da região: Osasco, Diadema e Mogi das 
Cruzes, cujas taxas de crescimento mantiveram-se relativamente 
estáveis entre 1980 e 1991 e 1992 e 1996. O mais importante a 
ressaltar é que 23 municípios da RMSP (59% do total) ainda apre-
sentavam, na primeira década dos anos 1990, taxas anuais de 
crescimento superiores a 3,0%. Pelas altas bases populacionais 
preexistentes, merecem destaque nesse grupo os municípios de 
São Bernardo do Campo (3,15% ao ano) e Guarulhos (4,37% ao 
ano), dados que mostram como a questão dos resíduos domicilia-
res e industriais ganhava nova dimensão1.

as usinas de compostagem

A primeira unidade de produção de adubo foi a Usina de 
Compostagem de São Mateus, inaugurada em 25 de janeiro de 
1970 na Fazenda do Carmo, em Itaquera, em uma área de 56 mil 
m2. Sua construção iniciou-se em agosto de 1968 com o trabalho de 
duas empresas: a Indústrias Dedini, de Piracicaba, e a Civil Metal, 
do Rio de Janeiro. O ponto de partida para o seu estabelecimento foi 
o Decreto no 5.451, de 5 de setembro de 1962, que proibiu o forne-
cimento de lixo às chácaras em veículos da Prefeitura; o principal 
argumento era sanitário, diante do receio de contaminação pelo 
aproveitamento do lixo sem nenhum tratamento. A composição do 
lixo domiciliar em São Paulo sempre foi predominantemente orgâ-
nica, o que o tornava atraente aos chacareiros. Em 1965, 76% dos 
resíduos eram formados por material orgânico; havia também 16,8% 
de papel; 2,2% de latas e metais; 2,4% de trapos e 1,5% de vidros2.  

A Usina, que tratava inicialmente o lixo domiciliar de Vila 
Prudente, Mooca e Itaquera, utilizava o sistema Dano, equipado 
com um silo para recepção de material, uma esteira para o seu 
transporte e processo de catação manual, sendo a esteira imantada 
para a separação de metais, bioestabilizadores e peneiras. O bio-
estabilizador é um cilindro quase horizontal, de 8m a 10m de 
comprimento e 2m a 3m de diâmetro, dotado de movimento rota-
tivo, no qual o lixo permanece durante dias, desintegrando-se e 
homogeneizando-se até a transformação no composto. A umidade 
e o ar necessários são fornecidos e controlados por tubulações3. 
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A cidade de São Paulo manteve duas usinas de compostagem inauguradas na 

década de 1970: São Mateus, na foto acima, e Vila Leopoldina, com capacidade 

para processar, cada uma, de 200 a 400t de lixo por dia; a composição  

do lixo domiciliar em São Paulo sempre foi predominantemente orgânica,  

o que o tornava atraente aos chacareiros
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As usinas de compostagem utilizavam o sistema Dano e  

eram equipadas com: um silo para recepção de material; 

uma esteira para o seu transporte e processo de catação 

manual, imantada para a separação de metais; 

bioestabilizadores e peneiras
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A primeira etapa da Usina, que previa a construção de três bio-
estabilizadores, foi concluída em 10 de janeiro de 1970. Tinha 
capacidade de receber 150 toneladas de resíduos por dia.  
A segunda etapa, com a construção de um quarto bioestabiliza-
dor, foi concluída em 11 de março de 1971 e, com isso, a 
capacidade de tratamento foi ampliada para 200 toneladas de resí-
duos por dia4. A Usina era operada pela própria municipalidade, 
tratando 70 mil toneladas de lixo domiciliar por ano e produzindo 
37 mil toneladas de composto. O quadro completo de funcioná-
rios da Usina era de 76 pessoas. A venda dos produtos pagava os 
custos da operação e a manutenção da instalação. Posteriormente, 
a operação da usina foi terceirizada.

usina de compostagem de vila leopoldina

A segunda unidade de compostagem foi a Usina de Vila 
Leopoldina, cuja construção teve início em 27 de março de 1972 
e foi concluída em 29 de janeiro de 1974. Foi erguida num ter-
reno de 55.400m2, recebendo o lixo domiciliar produzido nas 
administrações regionais do Butantã, da Freguesia do Ó, de 
Pirituba e de Perus. 

A Usina, custeada pela Prefeitura, possuía seis bioestabilizado-
res e tinha capacidade para receber 400 toneladas de resíduos 
por dia. Foi construída pelas empresas Zanini, de Sertãozinho, 
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e Ruptageo de São Paulo, ambas utilizando o sistema suíço 
Dano. Nos primeiros anos a Usina foi operada pela própria 
Prefeitura e, a partir de 15 de março de 1975, passou a ser ope-
rada e mantida pela Ruptageo, que recebia Cr$ 25,70 por 
tonelada de lixo, reajustado mensalmente e com uma comissão 
de venda de 20%. A usina tratava 110 mil toneladas de lixo 
domiciliar, produzindo 56 mil toneladas de composto por ano. 
O quadro completo da Usina era de 79 funcionários. A Usina 
tinha capacidade nominal de tratar 400 toneladas de lixo domi-
ciliar por dia de 8 horas5.

As duas usinas de compostagem em operação em São Paulo 
tinham capacidade de receber 600 toneladas de resíduos por 
dia e tratavam 12,5% do lixo coletado na cidade. O composto 
final resultante correspondia a 53% do peso dos resíduos rece-
bidos. O composto de lixo é considerado um adubo pobre se 
comparado com outros, como, por exemplo, o esterco bovino.  
A eficiente aplicação do composto depende das necessidades dos 
agricultores de cada região e da cultura local. 

Das 62.735 toneladas de composto preparados na Usina de Vila 
Leopoldina, um total de 8,28% era adquirido por produtores da 
capital e, devido à proximidade em relação às rodovias 
Anhanguera, Castelo Branco e à marginal do Rio Tietê, o res-
tante era adquirido por outros municípios do estado de São 
Paulo e de Minas Gerais, configurando 44 municípios e 243 
agricultores. O município que mais adquiria composto era 
Jundiaí (50 ton/dia em média). O adubo era utilizado na fruti-
cultura (uva, laranja, pêssego, figo), na horticultura (verduras e 
legumes), na floricultura, em cafezais, reflorestamento, pasta-
gens e plantações de cereais6.

A produção de composto orgânico em 1975 era insuficiente 
para a demanda. O composto produzido na Usina de Compos-
tagem de São Matheus vendia, no início de sua operação, por 
volume (registrando-se o peso para controle), por julgar-se a 
forma mais justa, pois não se cobrava, assim, pela água de 
chuva eventualmente contida. O principal entrave era cubicar 
o composto no veículo do comprador, pois quando se fazia o 
coroamento para melhor aproveitar a viagem, criava-se um 
impasse na forma de calcular o seu volume; a compactação do 

composto na carroceria era de interesse do transportador para 
obter um melhor rendimento do custo de transporte utilizando 
a caçamba da pá carregadeira da própria usina.

O composto passou a ser cobrado na base do peso para facilitar 
o controle das vendas e evitar atritos com os clientes. As vendas 
sempre se davam com pagamento antecipado ou no ato, a não 
ser quando efetuado por contrato específico de venda origi-
nado de uma licitação de um determinado lote. Os preços 
eram fixados por lei, portanto, eram preços ou tarifas públicos, 
sendo seus valores definidos por interesses outros que não os do 
mercado. A Prefeitura do Município de São Paulo tradicional-
mente vendia composto por preços inferiores aos vigentes nos 
municípios de São José dos Campos, Novo Horizonte, Belo 
Horizonte e Rio de Janeiro.

incineradores na década de 1970

Na década de 1970 havia três incineradores em operação na cidade: 
Pinheiros, Ponte Pequena e Vergueiro, mantidos pela Unidade de 
Destinação e Tratamento do Lixo do Departamento de Limpeza 
Pública da Prefeitura de São Paulo. Os três possuíam capacidade 
para receber 800 toneladas de resíduos sólidos por dia e, com isso, 
eram responsáveis por incinerar 6,3% do lixo coletado. Os incinera-
dores reduziam o peso do lixo em 13% a 15% e o seu volume 
original a 5%. A escória resultante da incineração era utilizada para 
cobertura em aterros, e os metais magnéticos, separados dos demais 
resíduos, eram vendidos em concorrências anuais.

Mas o sistema de incineração apresentava uma série de desafios tec-
nológicos que não eram simples de resolver. Em 1976 foram 
incineradas 116.939 toneladas de resíduos. Assumindo que os inci-
neradores possuíam capacidade de trabalhar 11 meses por ano, 
sendo um mês reservado à manutenção dos equipamentos, sua 
capacidade de incineração anual seria de 267.667 toneladas. Porém, 
o rendimento no ano de 1976 foi de 43,7% do ideal, sendo que nos 
últimos dez anos havia sido de cerca de 48,2%. Alguns fatores apon-
tados para esse baixo rendimento eram o desgaste natural do 
equipamento e a sua manutenção inadequada. Em 1976 foram rea-
lizadas reformas visando atingir a meta de 60% de seu rendimento, 
o que ainda era considerada uma porcentagem baixa7.
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Na década de 1970 havia três incineradores em operação 

na cidade: Pinheiros, Ponte Pequena e Vergueiro, 

mantidos pela Unidade de Destinação e Tratamento do 

Lixo do Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura 

de São Paulo; a imagem mostra o incinerador  

Ponte Pequena, hoje estação de tranbordo
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Estação de Transbordo da  

Ponte Pequena, década de 1970

Outra questão que tornou a utilização dos incineradores pouco 
produtiva foi a sua utilização para a queima de resíduos de saúde, 
que tinha um poder calorífico mais elevado (uma parcela era 
muito seca), provocando significativas elevações de tempera-
tura, o que desgastava rapidamente os fornos do equipamento 
ou danificava, por exemplo, suas paredes. Além disso, havia a 
questão da poluição. Não havia análises sobre a fumaça e a emis-
são de gases. Era uma chaminé. A queima, às vezes, inclusive não 
atingia a sua totalidade. No meio das cinzas restava ainda muito 
material que não havia queimado porque não permanecera tempo 
suficiente ou em condições propícias de funcionamento do forno. 
Os vizinhos reclamavam do cheiro, da fumaça, tanto que os inci-
neradores foram sendo fechados. O de Vergueiro, para queima de 
lixo hospitalar, fechou também porque não tinha condições de 
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operação. O forno funcionava e não havia controle na emissão 
dos gases, só uma chaminé, e ela expandia esses gases para a vizi-
nhança conta Bruno Cervone, ressaltando que a tecnologia da 
incineração permanece, no entanto, uma opção atual: Hoje a 
tecnologia de controle da emissão de gás é tão avançada que na 
chaminé do incinerador há um ar quase mais puro do que aquele 
que respiramos aqui embaixo. Porém, tem manutenção e custos. 
No Japão e na França existem incineradores em locais centrais da 
cidade. Há controles possíveis e, com isso, se economiza na opera-
ção de transporte por caminhão até transbordos e aterros. E os 
incineradores podem produzir energia, o calor passa por um sis-
tema de turbina, aquece uma caldeira, fornece vapor e isso é 
transformado em energia elétrica. Se houver alguma indústria 
vizinha que usa o vapor, já terá vapor direto para utilizar8. 

ANO
QUANTIDADE MÉDIA  
INCINERADA (ton/dia)

PERCENTUAL EM RELAÇÃO  
À CAPACIDADE NOMINAL

Pinheiros Ponte 
Pequena Vergueiro Pinheiros Ponte 

Pequena Vergueiro

1972 122 101 132 61 - 44 

1973 92 136 95 46 45 32 

1974 103 84 145 52 28 48 

1975 88 87 103 44 29 34 

1976 86 103 130 43 - 43 

Médias 98 102 121 49 34 40

Fonte: Arquivo Limpurb
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A partir da década de 1970 os aterros sanitários 

começaram a se tornar a principal opção para a 

destinação final do lixo em São Paulo; nas fotografias,  

a lagoa do chorume, item fundamental dos cuidados 

sanitários nos aterros
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O ATERRO DE LAUSANE

PAULISTA EM 1974

E A CONSOLIDAÇÃO DOS

ATERROS COMO

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA
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A partir de 1974 os aterros sanitários começam a se tornar a prin-
cipal opção entre as alternativas disponíveis para a destinação final 
dos resíduos sólidos no município de São Paulo. Nessa época, 
mesmo as alternativas consideradas tecnologicamente mais avan-
çadas, como a incineração, começaram a ser colocadas em 
segundo plano, e o aperfeiçoamento das técnicas de aterros sani-
tários passou a ser prioridade, por razões econômicas e também 
porque, na escala em que eram realizadas, a incineração e tam-
bém a compostagem eram pouco produtivas diante do volume de 
lixo na cidade. 

As usinas de compostagem, por exemplo, se mostraram pouco 
interessantes economicamente, pois o composto proveniente de 
outras fontes, como granjas e estábulos ou a partir de restos exclu-
sivamente orgânicos, mostrou-se mais conveniente por não conter 
impurezas e não necessitar separação. Alem disso, mesmo as usi-
nas mais eficientes não solucionavam o problema da destinação 
final, uma vez que 50% dos resíduos (refugos como orgânicos de 
difícil decomposição – caso do couro e da borracha –, inertes  
e nocivos) tinham de ser destinados aos aterros – na época inexis-
tia qualquer processo de coleta seletiva1. 

A busca de áreas para a construção de aterros 

sanitários se tornou uma preocupação central  

na metrópole a partir dos anos 1970.  

Na imagem, vista do Brás
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Com o decorrer do tempo os lixões foram substituídos pelos ater-
ros sanitários. “Este sistema disciplinou o destino final de lixo, 
eliminando dezenas de pequenas descargas a céu aberto que esta-
vam a criar seríssimos problemas de poluição do solo com reflexos 
no ar (fumaça) e na água (líquidos percolados e sólidos suspen-
sos)”, explicava o engenheiro Werner Zulauf2.

A construção dos aterros sanitários foi, portanto, uma significativa 
transformação no panorama do setor. Pouco antes, em 1971, o 
engenheiro Francisco Ribeiro da Luz registrava: Os aterros sanitá-
rios são uma raridade. [...] considera a maioria dos administradores 
públicos um luxo enterrar o lixo com tais requintes, e a quase tota-
lidade dos aterros, com recobrimento mais ou menos regular3.

Até então, a operação dos lixões não tinha planejamento, havendo 
no máximo um trator para espalhar o lixo4. Eram depósito a céu 
aberto, sem preparação prévia do terreno para evitar a contamina-
ção do solo e do lençol freático. Em 1971, Francisco Ribeiro da 
Luz ponderava: Dos quatro maiores aterros paulistanos – Cidade 
Náutica, Estrada de Cotia [Raposo Tavares], Eng. Goulart e Perus 
– apenas os dois primeiros são realizados em terreno municipal5. 

O mesmo engenheiro afirmava, ainda: Em São Paulo, onde mais 
da metade da cidade usa poços absorventes para recolher os efluen-
tes das fossas, contaminando o lençol com esgoto, preocupar-se com 
eventual infiltração de descargas de lixo não teria muito sentido6.

Com o intenso crescimento da metrópole, o problema dos resíduos 
sólidos em São Paulo se tornou mais premente. Até a década de 
1950 um local de depósito de lixo recebia resíduos por um tempo 
estimado de 21,5 anos. De 1950 a 1975, com base nas datas de início 
e término das atividades dos locais (lixões e os primeiros aterros), a 
duração média de uso de uma área caiu para 6,5 anos e a tendência 
foi uma diminuição crescente em sua duração a partir de 1975 – 
sendo que a vida útil do aterro depende das características da área7. 

De modo geral, as áreas receptoras de resíduos sólidos acompa-
nharam, em direção inversa, a orientação e o sentido do crescimento 
da cidade. Além disso, esse fato pode ser constatado pela concentri-
cidade dos raios em que eles se dispunham com o decorrer da 

evolução urbana; inicialmente, encontravam-se a um raio inferior 
a 1 km de distância e, atualmente, chegam a 25 km. Os resíduos 
sólidos não eram depositados em qualquer local da cidade. 
Sempre eram escolhidos vazios ou bolsões dentro da malha 
urbana e na periferia. Por outro lado, setorizaram-se sempre: ora 
ao longo da várzea dos rios, ora nas proximidades de bairros ope-
rários e industriais, ora ao longo das rodovias. Quanto mais rápido 
o crescimento do aglomerado urbano, menor a duração da vida 
útil de uma área receptora de resíduos, porque logo entrava em 
conflito com outras modalidades do uso do solo, tendo de ser 
expulsa para outras localidades, mais distantes, ainda marginaliza-
das dentro da estrutura urbana. 

As áreas receptoras de resíduos sólidos, especialmente lixões e 
aterros sanitários, são indicadores das transformações urbanas. Por 
exigirem grandes espaços, que, em geral, só se encontram disponí-
veis em bolsões ou periferia de aglomerado urbano, os aterros 
estão sempre nos limites do processo de urbanização8. A cidade de 
São Paulo sofreu um aumento desproporcional em sua área 
urbana em consequência do aumento da população e a Região 
Metropolitana de São Paulo configurou-se, por várias décadas, 
como grande polo de atração populacional, tendo registrado taxas 
anuais de crescimento demográfico de 5,4% na década de 1960 e 
4,5% na década de 19709.

Locais de descarga de lixo, inicialmente mais afastados da área 
urbana, foram envolvidos por loteamentos que logo se tornaram 
novos bairros. Com isso, não só os locais já em uso, como também 
possíveis áreas potenciais para novas descargas foram escasseando 
dentro dos limites da cidade. Dessa forma, a problemática do lixo 
nos anos 1970 foi fruto principalmente do crescimento exponen-
cial da cidade, que fez com que os locais de depósito de lixo 
fossem subitamente incorporados e se tornassem um problema 
que demandava solução urgente. 

a preocupação com o meio ambiente

No final dos anos 1960 foram criadas pelo Estado as primeiras 
entidades de controle, fiscalização, monitoramento e licencia-
mento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação 
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fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar 
e do solo. Em São Paulo, a Cetesb foi fundada em 24 de julho de 
1968, pelo  Decreto no 50.079, com a denominação inicial de 
Centro Tecnológico de Saneamento Básico. A Cetesb incorporou 
a Superintendência de Saneamento Ambiental – Susam, vincu-
lada à Secretaria da Saúde, que, por sua vez, absorvera a Comissão 
Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar – 
CICPAA que, desde agosto de 1960, atuava nos municípios da 
região do ABC da Grande São Paulo. Inicialmente, a Cetesb con-
trolava principalmente a qualidade as águas e das praias10. 

Na década de 1970 a preocupação com a conservação do meio 
ambiente tornou-se presente nos discursos e projetos dos profissio-
nais e políticos que se ocupavam em procurar melhores alternativas 
para a destinação dos resíduos. Conforme ressalta Miziara: O dis-
curso sobre o lixo ainda se faz presente por ter estado tantas vezes 
relacionado ao temor das doenças. Mas somam-se, nesse momento, 
de forma mais contundente, o discurso e a prática dos engenheiros 
para apresentar algumas soluções de tratamento para os dejetos, 
que passaram a ser considerados como um problema de meio 
ambiente. Com isso não está se afirmando que em outras épocas os 
engenheiros não criassem métodos para dar cabo dos dejetos. O 
incinerador é um exemplo de método criado e proposto por enge-
nheiros. A diferença, nesse momento, talvez resida no fato de eles se 
pronunciarem mais veementemente e se fazerem mais presentes nas 
instituições que continuaram e/ou passaram a cuidar do lixo. E, 
nessa atuação mais expressiva, associações entre lixo e qualidade de 
vida, assim como o uso do termo poluição, começam a pontuar 
mais frequentemente os discursos da engenharia e dos empresários 
que trabalham com o lixo11.

Como resumiria anos depois Werner Zulauf: O pensamento básico 
de nossas perspectivas é muito simples: limpeza pública e políticas de 
resíduos sólidos superam de longe a simples condição de ‘função’ ou 
‘profissão’, e passam a corporificar uma realidade muito mais ampla 
e transcendente, a saber, uma política ambiental. Meio ambiente 
abrange recursos naturais, assentamentos humanos, ordenamento do 
espaço. [...] Uma política de meio ambiente não pode prescindir dos 
‘lixeiros’. Em contrapartida, os homens da limpeza pública e resíduos 
sólidos não podem ignorar a sua vocação ambientalista12.

A Cetesb foi fundada em 1968 com a denominação 

de Centro Tecnológico de Saneamento Básico  

e inicialmente controlava principalmente  

a qualidade das águas e das praias
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No início dos anos 1970, a discussão sobre poluição e meio 
ambiente era ainda incipiente e a questão ambiental não era 
ainda uma meta para os países pouco industrializados. Em 1972, 
ocorreu na cidade de Estocolmo, Suécia, a I Conferência Mundial 
sobre o Meio Ambiente, promovida pela ONU, para discutir a 
responsabilidade e o papel de cada nação na questão ambiental. 
Para o governo brasileiro, a preocupação com a preservação do 
meio ambiente era secundária em relação às políticas de desen-
volvimento e o que considerava como soberania nacional. A 
orientação para a delegação brasileira especificava que: [...] o 
essencial é compreender que o desenvolvimento e a independência 
requerem a progressiva instalação de indústrias de base; que estas 
são sempre indústrias poluentes; que o desenvolvimento tornado 
possível em função das mesmas gera os recursos para todos os aspec-
tos do bem-estar humano, inclusive para a correção eventual de 
distúrbios ao meio ambiente13.

A Conferência de Estocolmo incluiu a questão da preservação do 
meio ambiente nas discussões cotidianas. Apenas um ano depois, em 
1973, foi assinado em São Paulo um convênio técnico e financeiro 
para transferência da tecnologia, desenvolvimento de recursos huma-
nos e desenvolvimento de pesquisas. Juntamente com outros órgãos 
do governo do Estado de São Paulo, a Faculdade de Saúde Pública 
assinou um compromisso, através do Fundo de Desenvolvimento 
das Nações Unidas, para desenvolver um programa de controle de 
poluição do solo, com destaque para os resíduos sólidos14.

O convênio desenvolveu estudos na área de poluição do solo, trata-
mento e disposição final dos resíduos sólidos, incluindo os tóxicos, e 
aterros sanitários. Como ressalta Rosana Miziara, foi nesse período 
que começou a se inferir com frequência a associação entre o lixo e a 
poluição, e a Cetesb acompanhou esse movimento: Assim, ao longo 
da década de 1970, sobretudo após a Conferência de Estocomo, a 
Cetesb alarga seu espectro de atuação, em função do recrudescimento 
da questão ambiental, sob suas mais variadas roupagens, à época: 
poluição, agressão à natureza, ecologia15. 

o aterro da enterpa em lauzane paulista

A primeira experiência de construção de um aterro sanitário na 
cidade de São Paulo foi empreendida em 1974 pela Enterpa, em 
Lauzane Paulista. Não havia no País à época know-how para a 
construção de aterros sanitários, que pressupõem uma série de 
princípios e práticas de engenharia para impermeabilizar o solo, 
confinar os resíduos, compactar o volume do lixo, coletar o cho-
rume e o gás produzido pelo lixo, além de outras especificações. 

Como recorda o engenheiro Cinéas Feijó Valente, fundador da 
Enterpa (e depois presidente da Corpus): Havia uma lagoa na 
Zona Norte, em Lauzane Paulista, que era uma antiga pedreira. 
Essa pedreira deixou de funcionar e o nível de água subiu, for-
mando uma lagoa. As crianças da região iam nadar e ocorreram 
vários acidentes. Então, a Prefeitura lançou uma concorrência para 
aterrar a lagoa. Nesta ocasião fizemos a proposta de, em vez de sim-
plesmente aterrar, transformar a lagoa em um aterro sanitário 
piloto, conforme uma técnica especial que não existia no Brasil. 
Ganhamos a concorrência e começamos a obra. Começamos esva-
ziando a lagoa, impermeabilizamos seu fundo, ainda não havia 
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A partir de 1974 os aterros começariam a se tornar  

a principal opção entre as alternativas disponíveis para  

a destinação final dos resíduos sólidos no município  

de São Paulo

Os esquemas originais do engenheiro

Cinéas Feijó Valente para a construção do  

primeiro aterro na cidade, o de Lausane Paulista, em 1974
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mantas de impermeabilização, então fizemos com argila. Fizemos 
os drenos horizontais, que recolhiam a água, juntamente com o 
chorume, e era bombeada para o esgoto, evitando a contaminação 
do solo. Eu fiz tudo dentro da técnica mais avançada, intercalando 
camadas de lixo e terra, compactando. Fizemos os drenos verticais, 
que recolhiam o gás metano e ficavam queimando, evitando a 
poluição do ar. A área foi toda cercada, evitando a entrada de cata-
dores e também de animais, como ocorria nos lixões. Foi a primeira 
experiência de construção de aterro em São Paulo16. 

Com o sucesso dessa primeira experiência em Lauzane Paulista, 
a Prefeitura decidiu que a partir de 1974 o aterro sanitário seria 
a forma principal de disposição final do lixo na cidade; o aterro 
era economicamente viável e, tomadas as devidas precauções, 
seguro do ponto de vista ambiental. Desse modo, foi criada a 
Divisão de Aterros Sanitários, responsável por estudar e fiscali-
zar a operação dos aterros. 

o aterro do km 14,5 da raposo tavares  
e a estação de captação de gás 

O primeiro aterro que a Divisão de Aterros Sanitários recebeu 
para instalar e operar situava-se no terreno do lixão que existia no 
km 14,5 da rodovia Raposo Tavares. Dado o sucesso de Lausane 
Paulista, a Enterpa foi novamente contratada. Conforme um 
artigo na Revista Limpeza Pública: Esse lançamento a céu aberto, 
que vinha desafiando várias administrações, era bastante conhe-
cido e citado no meio técnico, como exemplo a ser evitado.  
A população vizinha era vítima da proliferação de moscas, mau 
cheiro e toda a sorte de riscos à saúde, como denunciava e alertava 
o Grupo de Trabalho para estudar o problema do lixo. A fumaça 
constante provocava frequentes acidentes na Rodovia Raposo 
Tavares17. Como não havia nenhum cuidado com a formação de 
gases inflamáveis e com a elevação da temperatura pela fermentação, 
a ocorrência de incêndios era frequente e, com isso, sempre havia 
fumaça na rodovia.

Maria Helena Andrade Orth lembra: A situação do lixão da 
Rodovia Raposo Tavares era dramática. Era um lixão enorme, 
uma cobertura muito irregular, com catadores, com mau cheiro, 

com queima espontânea do lixo, com vaca, porco, cachorro, uru-
bus. Então, nós da Cetesb começamos as primeiras atividades 
para começar a desativar os lixões e transformá-los em aterro, não 
eram ainda sanitários, mas pelo menos eram controlados. E esse 
grande lixão se tornou um parque no Km 14,5 da Raposo Tavares. 
E com essas experiências, nós, técnicos, começamos a aprender o 
que seria sanitariamente necessário para deixar de ter lixões, como 
se comportar, com a engenharia à sua disposição, para construir 
sobre o solo obras adequadas de forma a evitar o máximo possível 
a contaminação das águas, do lençol freático, a contaminação do 
ar e do próprio solo18. 

O Plano Diretor elaborado a pedido da Prefeitura assim descreve 
o local em agosto de 1975: O fogo tomava conta da quase totali-
dade dos seus 195 mil m2. Durante 20 dias uma frota de caminhões 
basculantes foi mobilizada para cobrir o lixão e abafar o fogo com 
milhares de metros cúbicos de terra, formando a base sobre a qual 
foi implantado o aterro sanitário, com técnicas que já vinham sendo 
desenvolvidas pelo Departamento de Limpeza Urbana19. A sua 
operação foi entregue a uma empresa terceirizada que adotou 
algumas medidas como o cercamento da área e a vigilância para 
impedir catação; a instalação de iluminação; a compactação do 
lixo com equipamento especializado e a cobertura diária com 
terra; a drenagem de gases e a modificação da forma de montes de 
lixo, que passou a ser trabalhada em patamares com grandes talu-
des, para evitar sulcos no terreno com as enxurradas20. 

os aterros sanitários engenheiro goulart  
e jardim damasceno

A partir de 1974, todos os aterros sanitários passaram a ter projetos 
básicos de execução e a técnica adequada a essa destinação do 
lixo, que consistia basicamente nas seguintes etapas: desmata-
mento do terreno em que iria ser deposto o lixo; drenagem das 
nascentes e esgotamento de locais alagados; formação de células 
de lixo com auxílio de trator de esteira com lâmina; recobrimento 
diário das células de lixo, captação dos líquidos percolados (cho-
rume) e direcionamento dos gases; construção de lagoas de 
tratamento do chorume; instalação de cercas, portarias, vestiários, 
sanitários, escritórios e balanças rodoviárias (para controle da 
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quantidade de lixo dispostos nos aterros) e serviços de vigilância21. 
Até o final dos anos 1970 vários lixões de São Paulo foram sendo 
desativados: Vila Guilherme (1972), Iguatemi (1972), da Coroa 
(1973), Cidade Náutica (1973), João Veloso Filho (1973), São 
Quirino (1974), Miguel Menten (1975), Piqueri (1975), Jurubatuba 
(1975) e da Terceira Divisão (1975)22.

Ainda em 1975 entraram em funcionamento os aterros sanitários 
de Engenheiro Goulart e do Jardim Damasceno. Esses dois aterros, 
os únicos em funcionamento na ocasião, receberam em julho de 
1976 um total de 47 mil toneladas de lixo. Em agosto de 1976, o 
lixão do km 14,5 da Raposo Tavares, transformado em aterro sanitá-
rio, começou a receber novamente os resíduos sólidos. Durante 
dois meses, a pedido da comunidade local, foi iniciado e concluído 
um aterro na lagoa da Vila São Francisco, nos mesmos moldes da 
lagoa em Lauzane Paulista. Em novembro do mesmo ano, o 
aterro sanitário do Jardim Damasceno foi concluído, deixando de 
receber rejeitos. Era urgente a construção de uma alternativa ao 

Captação de gás no aterro do km 

14,5 da via Raposo Tavares, SP



168

aterro Engenheiro Goulart, sobrecarregado e de difícil acesso, 
especialmente na época de chuvas23. Conforme Maria Gravina 
Ogata: Em 1974, quando entraram em funcionamento vários ater-
ros sanitários no Município de São Paulo e planejou-se a diminuição 
do número de lixões – que permitiam a catação –, promoveu-se 
automaticamente a expulsão de grande contingente populacional 
para os municípios vizinhos, onde proliferava esta modalidade de 
destino de resíduos24.

a reformulação da cetesb em 1975

Em 1975, a Cetesb passou por uma reformulação e incluiu a 
área de controle da poluição do solo entre os objetivos da 
empresa. Entre outras ações, a Cetesb elaborou uma classifi-
cação dos resíduos sólidos, dependendo do risco que 
apresentava à saúde pública e ao meio ambiente, estudo que 
se tornaria a base para o estabelecimento da norma da ABNT 
em 1980. Reconhecendo a falta de órgãos normativos e de 
apoio tecnológico, a Revista Limpeza Pública cumprimentava 
a iniciativa da companhia: A estrutura multisetorial, compreen-
dendo treinamento, banco de dados, normalização, laboratórios, 
controle da poluição do ar, da água, e agora, do solo, e a sua 
flexibilidade operacional lhe dá possibilidade de atuar, como 
de fato tem atuado, em todo o território nacional. Credencia-se, 
assim, a Cetesb, para desempenhar um papel de destaque na 
evolução dos recursos técnicos, com vistas à solução dos graves 
e crescentes problemas relativos aos resíduos sólidos das áreas 
urbanas do país. [...] Do escopo desse novo setor, a curto prazo, 
consta a realização de vários cursos por correspondência, de amplo 
alcance, que estão dando uma oportunidade de orientação a todos 
os funcionários municipais, de todo o país, responsáveis por servi-
ços de Limpeza Pública25.

Maria Helena Andrade Orth, engenheira química que trabalhou 
na Cetesb e seria presidente da ABLP entre 2000 e 2002, relem-
bra: Em 1975 fui convidada a assumir a coordenação de um 
programa de controle e prevenção da poluição do solo por resíduos 
sólidos que estava sendo implantado na Cetesb. Na época havia 
pouco conhecimento sobre esta área, mas podíamos contar com a 
consultoria de Francisco Xavier Ribeiro da Luz, que carinhosa-
mente chamávamos de a ‘Barsa do Lixo’, porque era a pessoa com 

maior conhecimento sobre o assunto. Então, junto com ele, come-
çamos a delimitar o que seria o programa de controle e de 
prevenção da poluição do solo causada pelo lixo. Contratamos os 
primeiros técnicos, fomos conhecer os problemas nos municípios, 
já que a limpeza urbana era de competência municipal, diagnos-
ticá-los e buscar soluções, principalmente no que se referia à 
disposição final. Ou seja, um trabalho preventivo do que podia ser 
melhorado em relação ao destino do lixo. Tínhamos praticamente 
só lixões no Estado de São Paulo. O primeiro aterro controlado – 
não chegava a ser sanitário – estava sendo construído no Km 14,5, 
no Jardim Damasceno, em São Paulo. Foram as primeiras ativida-
des no sentido de começar a desativar os lixões. A Cetesb 
acompanhou o processo e depois ele se transformou em um par-
que. O gás que saía do aterro foi canalizado e uma parceria entre 
Prefeitura, Comgás e Cetesb propiciou a canalização do gás e 
também a criação de uma cozinha comunitária, além da distri-
buição do gás para a comunidade pobre da vizinhança. Com 
essas experiências, começamos a aprender também como utilizar 
a engenharia para não mais construir lixões, mas construir sobre 
o solo obras adequadas de forma a evitar o máximo possível a con-
taminação das águas, do lençol e a contaminação do ar e do 
próprio solo terra. Também preparamos um material, em aposti-
las, para entregar gratuitamente às prefeituras e um curso por 
correspondência para técnicos do País inteiro. Fizemos este traba-
lho e começou a se solidificar a mentalidade nas municipalidades 
de que os lixões não eram a forma mais adequada de tratar do 
lixo. Dez anos depois, a Cetesb começou a controlar, ou seja, 
autuar as prefeituras26.

Como explicava Werner Zulauf, que foi presidente da ABLP 
entre 1976 e 1979: A grande demanda de serviços provocou a 
ampliação da estrutura e recentemente foi criada a Diretoria de 
Tecnologia de Resíduos Sólidos – DTRES, com o escopo de dina-
mizar as atividades do setor27. [...] Entre os programas específicos 
da DTRES, Zulauf destacava o curso por correspondência para 
engenheiros e técnicos de nível médio, trabalho conjunto da 
Cetesb com a ABLP. Trata-se de treinamento de inscrição contí-
nua e que nos tem surpreendido pelo elevado número de 
matrículas28. O primeiro curso por correspondência para chefes, 
administradores, profissionais e técnicos ligados à área foi reali-
zado pela Cetesb em conjunto com a ABLP em 197629.
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Implantação do Aterro Bandeirantes a 

partir de 1979, incluindo a estação de 

captação de gás e a lagoa de chorume

os aterros de santo amaro e vila albertina

O engenheiro Roberto Rocha, da Enterpa, relembra que, após a 
proibição dos lixões, a Enterpa venceu a concorrência para 
implantar e operar os aterros sanitários: A Enterpa conseguiu um 
contrato com a Prefeitura de São Paulo para operar todos os seus 
aterros, que totalizavam cinco simultaneamente. Começou com os 
aterros de Santo Amaro e da Vila Albertina, e depois da Rodovia 
Bandeirantes e o de Sapopemba. Depois houve o aterro de São 
Mateus. E a Enterpa durante esses primeiros cinco anos, de 1975 a 
1980, implantou cinco aterros30.

Em 1976 começou a funcionar o Aterro de Santo Amaro – na Zona 
Sul da capital –, e em 1977 foram concluídas as obras de prepara-
ção do Aterro de Vila Albertina, na Zona Norte. Ambos funcionaram 
até os anos 1990. Também funcionou por dois meses um aterro da 
Pedreira Cit, na Zona Oeste, próximo ao km 16 da Raposo Tavares, 
utilizando a cava deixada pela pedreira. “Os três novos aterros – 
Santo Amaro, Vila Albertina e Pedreira Cit – incorporaram todo o 
acervo técnico da Divisão de Aterros Sanitários, principalmente o 
referente à técnica de extração de gases e do chorume. A execução 
do aterro de Santo Amaro vem sendo acompanhada pela Cetesb, 
constatando a eficiência das medidas antipoluidoras”31. 

No caso do Aterro de Santo Amaro, a existência da estrada de ferro, 
de um lado, e do rio Pinheiros, do outro, eram consideradas condi-
ções satisfatórias de isolamento. Em 19 de abril de 1976 iniciou-se 
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O Aterro Bandeirantes, construído com tecnologia para 

facilitar a captação de gás para a produção de energia, 

localizava-se a 19 km do centro da capital
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a descarga de resíduos sólidos nesse aterro, que se localizava na rua 
Zacarias D’Acca, numa área de 165 mil m2, na confluência entre a 
avenida Interlagos e o prolongamento da Marginal Pinheiros, ao 
lado da Estrada de Ferro Sorocabana. Sua localização era conve-
niente, devido à proximidade das áreas de coleta de lixo. Estava 
prevista inicialmente a construção de um incinerador no local32. 
Segundo dados do Limpurb, em 1976, esse aterro recebeu perto 
de 60 mil t/mês e em fins de 1977 ainda dispunha de uma capaci-
dade da ordem de 900 mil m3. O aterro funcionou até 1995, tendo 
recebido cerca de 16,2 milhões de toneladas de lixo. Devido à 
necessidade de paralisar o uso do Aterro do km 14,5 da Raposo 
Tavares até que fosse concluída a desapropriação da área adja-
cente, acelerou-se em 1976 a implantação do aterro de Vila 
Albertina. Em 29 de março de 1977 foram concluídos os prepara-
tivos para a utilização do aterro: localizava-se na rua Capitão José 
Aguirre de Camargo, 400, em Vila Albertina, numa área de 
213.811 m2. Ele poderia ser alimentado pela estação de transfe-
rência de Ponte Pequena, em substituição ao Aterro Engenheiro 
Goulart33. O Aterro da Vila Albertina tinha uma área com capaci-
dade total da ordem de 2.700.000 m3. No ano de 1978 recebia 
cerca de 40 mil t/mês de resíduos. O aterro funcionou até 1993. O 
gás e o chorume eram drenados de forma adequada e o acesso até 
o aterro era razoável. Mas as dificuldades para obtenção de mate-
rial de recobrimento na estação chuvosa acarretavam a necessidade 
de se aguardar até quatro dias ou mesmo uma semana para se 
fazer a cobertura dos resíduos.

Miziara ressalta a necessidade de equipamentos específicos para a 
execução dos aterros sanitários, como dragas, balanças, trator de 
esteira, trator de pneus, carregadeira de esteira, carregadeira de 
pneus, scrapers (raspadeiras), compactadores, retroescavadeiras, 
motoniveladora, caminhões-pipa e outros. “Todos esses equipa-
mentos, evidentemente, não faziam parte do ‘almoxarifado’ da 
Prefeitura. Assim, criou-se um grande mercado de aquisição des-
ses equipamentos por parte das empreiteiras da construção civil e 
vários projetos de desenvolvimento de tecnologia nacional, 
cabendo à municipalidade contratar essas empresas para transfor-
mar os lixões em aterros sanitários. Desde então, o desenvolvimento 
tecnológico teve sua imagem atrelada não somente à coleta de 
lixo, como também aos aterros, nos quais imperava a necessidade 
de atuação de um conjunto diversificado de máquinas e técnicas 
relacionadas a diferentes empresas e à engenharia”34.
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aproveitamento do gás proveniente  
dos aterros sanitários

Depois da crise do petróleo, em 1973, a procura por alternativas 
energéticas se tornou uma preocupação crescente em todos  
os países. A possibilidade de aproveitar o lixo para a geração de 
energia ganhou força nesse período. Desde o momento em que  
os lixões passaram a ser substituídos pelos aterros sanitários na 
cidade de São Paulo, cogitou-se o aproveitamento do gás metano, 
produzido pela fermentação anaeróbica do lixo orgânico. Através 
de um convênio entre a Limpurb e a Comgás, a partir de 1976 foi 
iniciada uma pesquisa para utilização do gás gerado pelo Aterro da 
Rodovia Raposo Tavares e instalada uma estação experimental. 

Maria Helena Orth relata que, com a recuperação do aterro, foram 
efetuadas obras para evitar a queima espontânea e, ao mesmo 
tempo, aproveitar o gás metano produzido pelo aterro: O gás que 
saía do aterro foi canalizado e uma parceria entre Prefeitura, Comgás 
e Cetesb permitiu que o gás fosse utilizado com o estabelecimento de 
uma cozinha comunitária, além da distribuição do gás para a comu-
nidade pobre da vizinhança.35. Essa estação passou a distribuir o gás 
in natura para 26 residências de um conjunto habitacional próximo 
ao aterro; mas, como era uma população de baixo poder aquisitivo, 
o projeto se tornou economicamente inviável36.

Estimulados pelas experiências iniciais no Aterro da Rodovia 
Raposo Tavares, os processos de captação do gás foram muito discu-
tidos no final da década de 1970 e início dos anos 1980. Com a 
observação do comportamento dos aterros sanitários, tanto o 
governo, através da Cetesb, como a iniciativa privada, especial-
mente a Enterpa, foram ganhando experiência e conhecimento. 
Com o passar dos anos aumentaram as exigências, mas também as 
alternativas técnicas para solucionar os desafios desde o início da 
concepção do projeto: limitar a poluição causada pelos líquidos 
percolados, eliminar a poluição atmosférica causada pelos gases e 
aproveitar, na medida do possível, a energia contida nos gases. 

A partir de 1979, segundo Werner Zufauf e Kurt Stuermer, ocor-
reu um salto tecnológico no setor de limpeza com a implementação 
de soluções ambientalmente adequadas e, ao mesmo tempo, com 

as primeiras tentativas de geração de energia alternativa com uma 
nova tecnologia. O primeiro projeto construído com a nova tec-
nologia foi o Aterro Sanitário Bandeirantes, em Perus. Os aterros 
Bandeirantes e de Sapopemba foram projetados de forma a facili-
tar a captação do gás, em relação à construção das células, 
recirculação dos líquidos percolados, impermeabilização da 
superfície com drenos verticais e horizontais combinados. O projeto 
previa também a captação dos líquidos e tratamento em lagoas. 
Ambos foram concebidos como aterros de grandes dimensões e a 
proximidade de áreas industriais garantiria a demanda do gás bio-
químico produzido (GBQ), que mostrou ter alto poder calorífico 
e é isento de enxofre. O projeto previa que a operação da distribui-
ção do gás seria feita pela Comgás37. O Aterro Bandeirantes, 
composto por dois aterros e distante 19 km do centro da capital, 
recebia, na época de sua inauguração, 2 mil toneladas de resíduos 
por dia, mas tinha capacidade para receber 2.317 toneladas. O 
Aterro Sapopemba também era formado por duas áreas com capa-
cidade total de 4.123 toneladas38. 

A distribuição do gás de aterro para consumo residencial não se 
mostrou muito atrativa, uma vez que a população vizinha aos ater-
ros, de baixo poder aquisitivo, não podia arcar com o custo das 
instalações, sendo preferível a utilização do GLP. Outras alterna-
tivas foram então estudadas, como a utilização do GBQ por 
indústrias e por veículos automotivos. 

O Departamento de Limpeza Urbana iniciou em 1978 uma pes-
quisa para a utilização do biogás em automóveis. Com o sucesso das 
primeiras experiências, o Limpurb, com a colaboração da Vega 
Sopave e da Enterpa, inaugurou em 1982 uma usina piloto no Aterro 
de Santo Amaro. A unidade era composta por um sistema de capta-
ção do gás gerado no aterro, de purificação e de compressão do gás 
puro e seco e de abastecimento dos veículos39. Em 1985, a Limpurb, 
a Vega Sopave e a CMTC construíram uma segunda instalação, que 
passou a abastecer 14 ônibus da frota municipal40.  Em 1986 havia na 
cidade quatro aterros em funcionamento: Jacuí, Santo Amaro, Vila 
Albertina e Bandeirantes41.
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COMO FUNCIONA UM ATERRO 

A partir da década de 1970 os aterros sanitários começam 
a se tornar a principal opção para a destinação final dos 
resíduos sólidos em São Paulo. Eles são a forma mais eco-
nômica e ambientalmente segura. Em vista da quantidade 
de lixo gerada diariamente na cidade e também porque as 
outras opções – incineradores e usinas de compostagem 
– se situavam em meio a regiões densamente urbaniza-
das, os aterros foram substituindo os chamados lixões  
e superando as outras formas de destinação final do lixo.

O aterro deve ter uma camada de impermeabilização em 
relação ao solo e é formado por camadas de polietileno  

e de solo que evitam o vazamento de líquidos e a conta-
minação do próprio solo e dos lençois freáticos. Um 
sistema de drenagem de chorume leva o líquido até uma 
lagoa onde ele é tratado e pode ser reutilizado. O interior 
do aterro deve ter ainda um sistema de drenagem dos gases 
formados pela decomposição do lixo, que são conduzidos 
para fora do aterro e liberados, queimados ou aproveitados 
como combustível. A cobertura do aterro deve receber um 
tratamento de impermeabilização e, quando encerrado, as 
áreas devem ser continuamente monitorados do ponto de 
vista ambiental. Muitas áreas de aterro, depois de encer-
rada a operação, se tornam parques.
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Obras do Metrô na Praça da Sé nos anos 1970. 

A população a cada dia maior exige dos serviços 

uma resposta a altura. Na limpeza urbana

a necessidade levou à mudança de gestão
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ENTIDADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS 

E ASSOCIAÇÕES: A CRIAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS E NORMAS  

NA ÁREA DA LIMPEZA PÚBLICA
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Até a década de 1960 havia pouco conhecimento sistematizado 
no País sobre as formas efetivamente mais adequadas de coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos sólidos. As questões rela-
tivas ao lixo não eram, por exemplo, objeto de estudo nas 
faculdades de Engenharia, a exemplo do que ocorria com a polui-
ção das águas, estudada em cursos de Saneamento.

Em 1965, o professor Walter Engracia de Oliveira, catedrático de 
Saneamento Geral da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da 
USP, com o apoio da Organização Panamericana da Saúde, orga-
nizou um seminário pioneiro para discutir “O problema do lixo 
no meio urbano”. Esse seminário foi um marco da incorporação 
dessa questão aos estudos acadêmicos; nele se pretendia: [...] dis-
cutir o problema do lixo no meio urbano, com relação aos sistemas 
de coleta, transporte e disposição final, inclusive nos seus aspectos 
epidemiológicos, administrativos, econômicos e financeiros1.

Participaram desse seminário especialistas estrangeiros, professores 
da Faculdade de Saúde Pública, da Escola Politécnica e da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, as três da Universidade de 

Até a década de 1960 havia pouco conhecimento científico 

sistematizado no País sobre as formas efetivamente mais 

adequadas de coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos. A partir de 1970 surgiram as entidades 

associativas do setor, que congregavam empresas 

privadas, fabricantes, órgãos públicos e pesquisadores
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São Paulo, e administradores e técnicos da Prefeitura, com desta-
que para a participação do diretor do Limpub, engenheiro Francisco 
Xavier Ribeiro da Luz.

Em 1969 foi ministrado na Faculdade de Saúde Pública da USP 
um curso sobre “Lixo e Limpeza Pública”, repetido em 1970 e, 
a partir daquele mesmo ano, essa faculdade passou a oferecer um 
curso pioneiro na América Latina, em nível de pós-graduação, 
sobre resíduos sólidos e limpeza pública2. Além de criar a disci-
plina da pós-graduação, o professor Engracia de Oliveira aumentou 
a carga dessa matéria na então disciplina de Saneamento Geral 
oferecida aos alunos dos cursos de Medicina, Odontologia, 
Enfermagem e Administração Hospitalar, pela Faculdade de 
Saúde Pública3. Walter Engracia de Oliveira recordaria, trinta 
anos depois, que na sua própria formação de engenheiro sanita-
rista os aspectos relacionados a resíduos sólidos e limpeza urbana 
haviam sido abordados de forma muito superficial.

a coleta pela água

Nas discussões com especialistas no seminário de 1965, vários 
aspectos foram abordados, principalmente aqueles relacionados à 
coleta e à destinação dos resíduos sólidos. Alguns temas muito 
presentes praticamente desapareceram nas discussões e soluções 
posteriores, como, por exemplo, a coleta pela água. A solução 
consistiria na trituração do lixo orgânico nas residências, de forma 
que fosse descartado junto com o esgoto e tratado de forma anae-
róbica nas estações de tratamento de lodo dos esgotos. 

As vantagens apresentadas eram muitas, como a drástica redu-
ção do volume de lixo a ser coletado de forma convencional, e 
também as melhorias sanitárias, pois não haveria acúmulo de 
lixo e suas consequências, como cheiros desagradáveis, atração 
de animais, necessidade de coleta diária e outras4. A solução da 
coleta através do esgoto não foi considerada porque a rede de 
esgoto da cidade era deficitária. Em São Paulo, no início da 
década de 1970 mais da metade da cidade usava ainda poços 
absorventes para recolher os efluentes das fossas, contaminando 
o lençol freático com esgoto5.

Outro dado surpreendente do seminário foi relativo à coleta com 
separação domiciliar de lixo seco e lixo orgânico. Escreveu Francisco 
Xavier Ribeiro da Luz: A separação dos resíduos nos domicílios já foi 
praxe utilizada em cidades europeias e americanas nas décadas de 
1920 e 1930, mas foi gradativamente sendo abandonada por ser antie-
conômica e por atribuir às donas de casa mais uma preocupação. Uma 
das últimas cidades a abandonar o sistema foi Los Angeles, que iniciou 
a alteração em 1957 e a terminou no ano passado [1964]6.

Bruno Cervone conta que: A Prefeitura e o governo do Estado con-
sideravam saneamento básico como o tratamento da água e do 
esgoto. O lixo não contava. Nós éramos os primos pobres da manu-
tenção urbana, não era dada a devida importância a esta questão. 
Na minha formação, estudei o campo do sanitarismo, porque fazí-
amos o curso de Hidráulica, mas sempre ligado a esgoto, não a lixo, 
que não era mencionado. Esses números que atualmente fazem 
parte do dia-a-dia não existiam. Realmente isso ocorreria depois, 
com a difusão das informações e com os congressos que começaram 
a melhorar a oferta de informações7.

associação brasileira de resíduos sólidos
e limpeza pública – ablp

Em novembro de 1970 foi fundada a Associação Brasileira de 
Resíduos Sólidos e Limpeza Pública – ABLP. A associação é afiliada 
à International Solid Waste and Public Cleansing Association – 
ISWA, com sede em Londres8. Ela congregava especialistas, 
técnicos da administração direta da Limpeza Pública, de prefeitu-
ras, de empresas empreiteiras de serviços de limpeza, de empresas 
construtoras de equipamentos para serviços de limpeza e de empre-
sas de planejamento. Com quatro anos de funcionamento, a ABLP 
alcançava promover um congresso a cada dois anos, seminários 
semestrais e publicar uma revista técnica trimestral, que se tornou 
referência nessa área de conhecimento9.

Em sua fundação, a diretoria da ABLP era formada por: 
Francisco Xavier Ribeiro da Luz (presidente), Paulo César 
Cutin Filpo (1o vice), Walter Engrácia de Oliveira (2o vice), 
José Ricardo de Araújo Ferreira (1o secretário), José Felício 
Haddad (2o secretário), João Alberto Ferreira (1o tesoureiro) e 
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José Leal Goulart (2o tesoureiro). Em 1976, o engenheiro 
Werner Zulauf, então diretor da Cetesb, assumiu a presidência 
da entidade e permaneceu no cargo até 1980.

Em março de 1974 foi realizado o I Congresso Brasileiro de 
Limpeza Pública, em Brasília, sob os auspícios da ABLP e a 
colaboração de diversas entidades10. Em março de 1976 ocorreu 
o II Congresso, em Fortaleza. O III Congresso, em Belo Horizonte, 
foi promovido em conjunto com a ISWA, cujo conselho decidiu 
imprimir uma dimensão sul-americana ao evento e, assim, esse 
Congresso Brasileiro foi realizado juntamente com o I Congresso 
Pan-Americano de Limpeza Pública11.

Na apresentação do III Congresso, a ABLP anunciava suas expecta-
tivas: Os resíduos sólidos, pelos aspectos correlacionados à saúde 
pública, em particular à poluição ambiental, bem como pelos fatores 
que envolvem, inclusive no tocante à conservação dos recursos natu-
rais, constituem matéria de alta relevância, mormente na época 
atual. Esperamos assim que os técnicos, estudiosos e interessados em 
geral no campo dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, que irão se 
reunir neste Seminário, após as exposições e debates que serão trava-
dos, tenham colhido subsídios que lhes permitirão ter mais elementos 
relacionados à solução deste problema12.

Em março de 1976 ocorreu o II Congresso Brasileiro 

de Limpeza Pública, em Fortaleza, organizado 

pela Associação Brasileira de Resíduos Sólidos  

e Limpeza Pública – ABLP
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“A partir da criação da ABLP, têm sido realizados Congressos 
Nacionais a cada dois anos, além de Seminários Regionais em 
número crescente, eventos que têm motivado técnicos e adminis-
tradores municipais a conduzirem os assuntos de limpeza pública 
como serviços de engenharia”, explicava Werner Zulauf13. A ABLP 
funcionava na sede do Instituto de Engenharia, no viaduto Dona 
Paulina, até junho de 1976, quando se mudou para sede própria, na 
avenida Prestes Maia. Em março de 1976 contava com 250 associa-
dos, sendo 200 individuais e 50 coletivos (empresas e prefeituras).

a REVISTA LIMPEZA PÚBLICA

Em janeiro de 1975 foi publicado o primeiro número da Revista 
Limpeza Pública, publicação oficial da ABLP, “primeira e única 
da América do Sul dedicada exclusivamente a assuntos relacionados 
com Limpeza Pública”. O primeiro número da revista apresentou 
três artigos técnicos traduzidos sobre a recuperação de recursos a 

Em janeiro de 1975 foi publicado o primeiro 
número da Revista Limpeza Pública, publicação 
oficial da ABLP, “primeira e única da América  
do Sul dedicada exclusivamente a assuntos 
relacionados com Limpeza Pública”
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partir do lixo, produção de energia em aterro e incineração de lixo 
(com ênfase em plástico), além de trecho do relatório do Grupo 
Executivo da Grande São Paulo sobre resíduos sólidos. 

Na apresentação a revista anunciava: É certo que o sucesso de 
nossa revista, destinada a orientar e a amparar todos que se dedi-
cam às questões apaixonantes de Limpeza Pública, e seu êxito 
será função unicamente do apoio e do incentivo de todos os inte-
ressados na área. Enviem trabalhos e sugestões, contribuam com 
publicidades e anúncios, divulguem, promovam e prestigiem a 
publicação. Ela será ferramenta utilíssima aos administradores, 
chefes de serviço, técnicos e demais elementos responsáveis pelo 
setor, fornecendo informações, soluções, modelos e dados que 
jamais conseguiriam amealhar com consultas e sugestões. 
Constituirá um repositório de conhecimentos, pontos de referên-
cia e de subsídios aos que labutam no setor14.

No primeiro número havia propagandas dirigidas aos prefeitos: 
compactadores, carrinhos para limpeza, varredeiras, equipamen-
tos de industrialização do lixo (Dano, com 16 unidades em 
funcionamento, tecnologia suíça e fabricação nacional; Hy-dense), 
caminhões (GarWood da Usimeca, Kuka da Piratininga). Além 
disso, várias empresas filiadas à ABLP publicaram anúncios: 
Jofege – Pedreira, Pavimentação e Construção; Sanenge – 
Saneamento e Engenharia; São Judas Tadeu – Construções e 
Pavimentação; Terpa e Lipater, empresas associadas; Mosca – 
Controle de Pragas e Saneamento; Vega Sopave – Construções e 
Comércio; e Pavi – Obras, Engenharia e Comércio.

Até 1982, a ABLP conseguiu promover uma série de eventos regu-
lares de abrangência nacional, reunindo especialistas, discutindo 
e divulgando as novidades e avanços da área. A associação 
enfrentou um período de dificuldades, retomando os encontros 
nacionais em 1998, na comemoração dos 25 anos da entidade. 
Simultaneamente ao Expolimp 2000, a entidade realizou o VII 
Seminário Nacional de Resíduos e Limpeza Pública. Em 2001 a 
Abrelpe e a ABLP organizaram e realizaram o VIII Seminário 
Nacional, conjuntamente com a Feira Internacional de Limpeza 
Pública e Resíduos Sólidos – Feilimp. 

a criação da abrelpe

Em 1976 foi fundada em São Paulo a Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública – Abrelp (depois Abrelpe). A pri-
meira diretoria era composta por: Eloy Vega (presidente), Octavio 
Sá Lessa (vice-presidente), José Paolone Neto (secretário), Walter 
Capello (tesoureiro), Conrado de Carvalho Alves (diretor admi-
nistrativo), Álvaro Querzoli, Paulo Ferreira de Moraes e Alberto 
Bianchini (conselheiros fiscais)15.

Entre os objetivos da Abrelp, registrados em seus estatutos, esta-
vam: promover a união e colaboração dos associados e com as 
demais associações de classe, representar os interesses dos associa-
dos perante o poder público e outras empresas e assessorar os 
associados em problemas técnicos e administrativos. Destacava-se 
também a importância da qualidade e do conhecimento na área: 
Elevar o prestígio da atividade de prestação de serviços de limpeza 
pública, mediante estudos adequados e promoção de atividades” e 
“fixar o conceito da Abrelp quanto aos padrões ideais de qualidade 
para os diversos serviços abrangidos pelo campo de representação 
da Entidade, podendo outorgar, aos associados que atenderem as 
condições, atestados de qualidade, cabendo-lhes orientar seus asso-
ciados e punir, nos limites deste Estatuto16.

A Abrelp reuniu inicialmente 14 empresas: Vega Sopave, Lipater, 
Terpa, Limpar, Enterpa, Tecnolix, Mosca, Andersen, Jofegê, Sanenge, 
Empresa Carioca de Engenharia, Urbel, Ecobras e Sanurban17. 
Segundo Eloi Vega, primeiro presidente da entidade: A Abrelp é 
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uma associação sem fins lucrativos. Hoje somos 14 empresas. Mas 
vamos crescer. E, entre muitas coisas, queremos pôr fim à imagem 
negativa que se tem da coleta contratada. A Abrelp também pretende 
um equilíbrio do sistema, pretende que haja preços justos e ótimas 
condições contratuais18.

Para o presidente da ABLP, Werner Zulauf, em texto de 1977, 
os fundadores desta entidade: se unem no sentido de procurarem 
condições mais justas de trabalho, para tentarem desfazer a ima-
gem negativa que algumas vezes paira sobre o setor da coleta 
contratada, também pretendem introduzir alterações tecnológicas 
que, não só aumentem a rentabilidade da coleta, mas também per-
mitam que ela atinja áreas cada vez maiores. [...] O empresariado 
se une tentando soluções que atendam aos seus interesses e benefi-
ciem a coletividade19. 

Conforme Ariovaldo Caodaglio, presidente do Selur, analisando 
o contexto no qual surgiram as várias entidades: A partir da década 
de 1970 ocorreu o aparecimento das empresas privadas que passa-
ram a integrar o cotidiano da cidade. Foi uma transformação muito 
interessante, porque na década de 1960 é que foram aposentados os 
últimos muares que ainda realizavam a coleta, e até então a 
Prefeitura se ocupava dessa atividade. Na década de 1970 começa 
o processo de privatização da execução desses serviços e as modifica-
ções começam a ser introduzidas. Por quê? Porque o poder público, 
e isto não é crítica, não se ajusta tecnologicamente em condições de 
executar a atividade com eficiência, enquanto a iniciativa privada 
está mais conectada às inovações tecnológicas e é muito mais pronta 
nas respostas que são necessárias diariamente à população. A partir 
daí começamos a formar profissionais da área, em funções até então 
executadas não necessariamente por profissionais formados especi-
ficamente para essas funções. Interessante foi a presença do 
engenheiro Francisco Xavier Ribeiro da Luz, quando ocupou o 
cargo de diretor de Limpeza Urbana e tiveram início as modifica-
ções efetivas em São Paulo, inclusive a entrada das empresas 
privadas. Ele era um profissional com visão moderna, que viajou 
muito pelo exterior, buscando soluções, e que foi um contemporâ-
neo das grandes modificações. Também ocorreu o surgimento de 
uma categoria profissional específica, que são os trabalhadores da 
limpeza urbana e, num determinado instante, em consequência, se 

deu a organização de sua representação sindical. Então passamos 
a ter, evidentemente, da década de 1970 em diante, o surgimento do 
sindicalismo na Limpeza Urbana20.

a fundação do selur em 1992

Em 24 de julho de 1992 foi fundado o Sindicato das Empresas de 
Limpeza Urbana no Estado de São Paulo – Selur –, formado por 
empresas privadas que exerciam atividades econômicas de presta-
ção de serviços de: coleta e transporte de resíduos domiciliares, 
hospitalares e industriais; limpeza, variação e conservação de vias, 
logradouros públicos, bocas de lobo e ramais de ligação; centrais 
de tratamento; destinação final de resíduos em usinas de compos-
tagem e reciclagem, incineração, transbordos, aterros sanitários 
domiciliares e industriais e serviços congêneres21. 

Assinaram a ata de fundação Augusto de Carvalho Alves, da 
Enterpa; Tadayuki Yoshimura, da Vega Sopave; Adalberto S. 
Oliveira, da Enterpa; Joel Betelli, da Salus; Ernesto Betelli, da 
Salus; Walter Capello, da Lipater e da Monte Azul; Euripedes 
Castello, da Cavo; Luiz Gonzaga Secco, da Cavo; Mauro Prado, 
da Pioneira; Conrado C. Alves, da Enterpa; Eric Kurzweil, da 
Rek; Reinaldo Duarte, da Transbraçal; Elvio Poli, da Lipater; e 
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Eloy Vega, da Vega Sopave. Tratava-se de fundar um novo sindi-
cato que representasse as empresas de limpeza urbana e atividades 
congêneres, desmembrado do Sindicon, Sindicato de Asseio e 
Conservação, e que se tornaria o único representante de sua cate-
goria desmembrada em sua base territorial. A razão, segundo a ata 
de constituição, era a “evolução econômica empresarial pela qual 
as atividades de limpeza e conservação de imóveis distanciaram-se 
das atividades de limpeza de vias e logradouros públicos etc”.  
O Sindicon congregava, de fato, atividades muito diferentes e, 
assim, o Selur passava a representar uma atividade específica com 
vida associativa própria22.

Além de defender os interesses da categoria, representar os asso-
ciados perante as autoridades, assessorar os associados em questões 
jurídicas e fiscais, o Selur se propunha, entre outros objetivos, 
“promover, ampliar e consolidar o setor, mediante a divulgação 
de dados e informações, inclusive de iniciativa de associados, que 
sejam do interesse público em geral e dos clientes em particular”, 
“manter intercâmbio com entidades congêneres, nacionais ou do 
exterior, participando sempre que possível de suas atividades” e 
“promover, diretamente ou mediante convênio, a realização de 
cursos técnicos profissionalizantes, assim como promover ou 
coparticipar de simpósios, congressos e conferências, visando o 
desenvolvimento da categoria em todos os setores”.

A primeira diretoria da entidade foi composta por Augusto de 
Carvalho Alves (presidente) e por Eric da Silva Kurzweil, 
Tadayuki Yoshimura e Euripedes Castello (vice-presidentes), 
sendo o conselho deliberativo composto por Luiz Gonzaga 
Secco, Eloy Vega, Conrado Carvalho Alves, Elvio Poli, Ernesto 
Betelli e Mauro Prado. São empresas fundadoras: Enterpa (hoje 
Qualix), Cavo, Vega Sopave (Vega Engenharia Ambiental), 
R.E.K. Construtora, Transbraçal, Quitaúna, Salus, Pioneira, 
Monte Azul e Lipater.  

Realizando um balanço histórico da fundação das entidades, 
Ariovaldo Caodaglio, presidente do Selur, afirma: A necessidade 
de informação no setor era tão grande nos anos 1970 que se criou 
a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, a 
ABLP, que congregou os técnicos para discutir limpeza urbana. 

Foi a primeira grande associação de caráter nacional e permanece 
atuante. Tivemos depois a formação da Abrelpe, Associação 
Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 
reunindo as empresas para um trabalho conjunto e disseminando 
informações tecnológicas. Depois, em 1992, foi fundado o Selur, 
para atuar no segmento sindical, mas também atuando nas ques-
tões previdenciárias, trabalhistas, todas advindas da própria 
atividade. E depois foi fundada a Abetre, Associação Brasileira 
das Empresas de Tratamento de Resíduos, que se dedica, como o 
nome indica, a congregar as empresas que tratam dos resíduos. 
São entidades com capacidades específicas, reunindo as melhores 
cabeças e produzindo conhecimento, o que é fundamental. Hoje 
existe a figura do engenheiro ambiental e a natureza da atividade 
exige uma capacitação específica, não é mais genérica, dada a 
complexidade que a limpeza urbana exige. E isso gera conheci-
mento, nós precisamos difundir estas informações. Acredito que 
continuamos a construir a história da limpeza pública urbana 
dentro da modernidade, aprendendo com o sucesso, com os acer-
tos, ou com os insucessos e os erros desse passado. Mas continuamos 
aprendendo e cada vez mais nos aperfeiçoando. Esse é um traba-
lho que deve ser desenvolvido a partir de agora com afinco, 
proporcionando condições diferentes para uma cidade que tende 
a ser cada vez mais complexa. 
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Aterro São João, 2012
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A PREOCUPAÇÃO COM  

O MEIO AMBIENTE

E AS TRANSFORMAÇÕES

DO SETOR
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A dinâmica de crescimento da população e da extensão territorial da 
cidade de São Paulo e de sua região metropolitana, com o conse-
quente aumento do volume de resíduos gerados e as dificuldades 
crescentes de encontrar áreas de destinação final, obrigou o setor de 
limpeza urbana, público e privado, a buscar constantemente novas 
soluções e tecnologias. 

Também nos anos 1990, a consolidação das preocupações ambientais 
colocou diversos desafios ao setor como um todo. Em 1992 foi reali-
zada, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento  (CNUMAD), mais 
conhecida como Rio-92. O encontro tinha como objetivo principal 
encontrar formas de conciliar desenvolvimento social e econômico 
com conservação e preservação do meio ambiente, para garantir a 
qualidade de vida das gerações seguintes. 

A Conferência do Rio foi um marco na área ao consagrar o conceito 
de desenvolvimento sustentável e tornar indissociáveis os conceitos de 
sustentabilidade, preservação e responsabilidade de qualquer projeto 
de desenvolvimento econômico e industrial. A Rio-92 ocorreu exata-
mente vinte anos depois da Conferência de Estocolmo e, ao reunir 
representantes de quase todos os países do mundo, mostrou como o 
tema havia se tornado central para todos. A partir da Rio-92, foram 
elaborados documentos como a Carta da Terra, a Declaração sobre 

Em 1992 foi realizada na cidade  

do Rio de Janeiro a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente  

e o Desenvolvimento, a Rio-92
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Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21, que visavam  
nortear as discussões e as políticas dos diversos países, entre  
eles o Brasil, combinando preservação ambiental, justiça social  
e desenvolvimento. 

No início da década de 1990 havia três aterros recebendo o lixo da 
cidade: Santo Amaro, Vila Albertina e Bandeirantes, perfazendo 
91,8% dos resíduos produzidos no município. Para o Bandeirantes 
eram transportados também 1,3 t/dia de lixo industrial, equivalentes 
a 9,5% do lixo total recebido pela Prefeitura. Existia ainda o Aterro de 
Itatinga, inaugurado em 1990, que recebia apenas material inerte e 
entulho de construção, com vida útil estimada em 15 anos. 

Os requisitos para o projeto, o planejamento e a instalação de 
um aterro sanitário foram se tornando mais complexos, acom-
panhando o desenvolvimento no conhecimento e a melhoria 
dos equipamentos, dos controles, das práticas e técnicas 
empregadas. A implantação passou a ser precedida da aprova-
ção pelo órgão estadual de proteção ao meio ambiente e pelas 
autoridades sanitárias. As preocupações se estenderam tam-
bém ao gerenciamento depois do encerramento do aterro 
como receptor de resíduos sólidos.

Em 1993 foi iniciado o Aterro Sanitário São João, considerado o 
primeiro construído com todos os requisitos ambientais.  
A Enterpa, responsável por sua implantação, destacava que ele 
foi construído com técnicas inovadoras em relação ao sistema 
de proteção do lençol freático e com o uso de manta plástica 
de PEAD para impermeabilização. Localizado na Avenida 
Sapopemba, foi projetado para receber 2.500 ton./dia, mas em 
1997 recebia 5.500 ton./dia. 

O sistema de compactação utilizava tratores do tipo rolo compac-
tador, desenvolvido especialmente para aterro sanitário; a 
principal vantagem era o aumento do grau de compactação e o 
consequente aumento da vida útil do aterro. A empresa responsá-
vel afirmava que também haviam sido aperfeiçoados os sistemas 
de monitoramento das águas subterrâneas e do lençol freático, 
através de poços instalados a montante e a jusante do aterro.  
O chorume, os recalques e os deslocamentos passaram a ser moni-
torados através de piezômetros e marcos superficiais. 

Aterro São João, iniciado em 1993 e considerado o primeiro 

construído na cidade de São Paulo com todos os requisitos 

ambientais, além da utilização de técnicas inovadoras em  

relação ao sistema de proteção do lençol freático e implantação

de manta plástica de PEAD para impermeabilização

Flares da Usina de Biogás do Aterro São João: o lixo 

como fonte de gás e de energia sustentável
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Em 1997, Roberto Lindenberg afirmava na Revista de Limpeza 
Pública: Já temos acesso a equipamentos e técnicas que permitem 
a instalação de aterros sanitários contendo todos os meios para efe-
tuar o seu monitoramento e controle, podendo-se evitar, assim a 
ocorrência de efeitos nocivos, principalmente, quanto aos decor-
rentes dos efluentes, sejam eles, sólidos, líquidos ou gasosos. Por 
exemplo, não se admite mais a instalação de aterro sanitário que 
não conte com um sistema amplo e eficiente de coleta, transporte 
e tratamento de seus efluentes líquidos, contando sempre com 
meios de efetuar um monitoramento previamente programado e 
permanente, mesmo após o fim de sua vida útil. O mesmo ocor-
rendo com os efluentes gasosos.1 

O fechamento do Aterro Sanitário de Santo Amaro obrigou a ino-
vações no sistema de transporte dos resíduos, conforme o engenheiro 
Roberto Rocha: Nós abrimos, em 1993, o aterro São João, que 

recebeu o lixo durante muito tempo. Quando foi fechado o aterro 
de Santo Amaro tivemos que levar o lixo destinado a ele para o 
aterro São João, distante 64 km. Então, a Enterpa foi a primeira 
empresa a desenvolver a utilização do terceiro eixo para os cami-
nhões de lixo para poder transportar mais, permitindo que 
levássemos cargas de até dez ou onze toneladas por viagem, contra 
sete toneladas anteriormente, obedecendo a lei da balança. Hoje 
quase todos os caminhões das concessionárias têm terceiro eixo. 
O terceiro eixo era fabricado pela Enterpa, assim como os com-
pactadores. Porque nós queríamos ter um único tipo, um único 
equipamento para todas as cidades e, com a centralização numa 
fábrica própria, conseguimos abastecer todas as cidades contrata-
das, na época oito ou nove, e o custo de manutenção baixava 
muito em função da rapidez de atendimento. Desenvolvemos 
também as garagens, os sistemas de lavagens e modernizamos bas-
tante todo o sistema.2   
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1989: ATERROS SANITÁRIOS EM OPERAÇÃO E CONCLUÍDOS

Aterros sanitários em operação

Aterros
(áreas)

Início da 
descarga

Endereço/ Telefone Bairro Zona

Santo Amaro
(304.000 m2)

19/4/1976
Rua Zacarias D’Acca, s/nº Santo Amaro 

(Interlagos)
Sul

Vila Albertina
(213.811 m2)

29/3/1977
Rua Cap. José Aguirre de Camargo, 400

Vila Albertina Norte

Rod. dos Bandeirantes 
(753.000 m2)

1/9/1979
Rua Mogeiro, 1580

Vila Nova Perús Norte/ Oeste

Jacuí
(114.294 m2)

25/3/1981
Rua Arareua, s/nº

Jd. Das Camélias Leste

1983-1987: QUANTIDADE DE LIXO DESCARREGADA NOS ATERROS SANITÁRIOS
Quantidade de lixo descarregada (103t)- últimos 5 anos

 
Ano

Aterros
 

TOTAISSanto Amaro Vila Albertina Bandeirantes Sapopemba (*) Jacuí São Matheus (**)

1983 884 480 379 531 40 (***)  2.314

1984 507 324 383 100 228 530 2.072

1985 476 507 481  380 524 2.368

1986 1.075 651 943  575  3.244

1987 1.364 579 1.197  561  3.701

TOTAIS 4.306 2.541 3.383 631 1.784 1054 13.699

Aterros concluídos

Aterros Início Fim
Quantidade de lixo 
descarregada (103t)

Localização 
(Zona)

Lauzane Paulista (*) 02/74 11/74 307 Norte

Jd. Damasceno 02/75 11/75 187 Norte

Vila São Francisco 06/76 07/76 51 Leste

Carandiru 01/77 03/77 23 Norte

Pedreira Cit 02/77 01/78 563 Oeste

Engº. Goulart (*) 04/75 01/79 1764 Leste

Raposo Tavares 07/75 08/79 1857 Oeste

Pedreira Itapuí 12/78 11/79 576 Leste

(*)  Descarga iniciada em 05/11/79  
e finalizada em fevereiro de 1984

(**) Descarga iniciada em 07/02/84  
e finalizada em dezembro de 1985

(***) Descarga interrompida  
de 25/02 a 15/12/83

Fonte: Relatório de 1989,  
Documento Limpurb 01/001/002

(*) Projeto Rares - Recuperação  
de áreas por resíduos sólidos

Fonte: Relatório de 1989,  
Documento Limpurb 01/001/002
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ATERROS SANITÁRIO EM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM  1993

 
 
ATERRO LOCALIZAÇÃO CAPACIDADE VIDA ÚTIL

São Mateus Marginal esquerda do córrego 
Fazenda Velha – na frente da 
usina de compostagem –  
Zona Leste.

Recebeu cerca de  
1 milhão de toneladas  
de lixo.

Este aterro operou desde 1984 
e 1985, estando atualmente na 
fase de recuperação ambiental.

Sapopemba Av.Sapopemba, s/no Jardim 
Rodolfo Pirani – Zona Leste.

Recebeu cerca de  
2,7 milhões de toneladas 
de lixo.

Este aterro operou de 1979 a 
1984, sendo reativado em 1986 
e encerrado no mesmo ano. 
Atualmente está na fase de 
recuperação ambiental.

Jacuí Rua Arareua –  Cidade Pedro 
José Nunes – Zona Leste.

Recebeu cerca de  
2,5 milhões de toneladas 
de lixo.

Este aterro operou de 1980 a 
1988, estando atualmente em 
manutenção.

Santo Amaro Av. Nações Unidas com  
Av. Interlagos – Zona Sul.

Recebe cerca de 59.000 
toneladas de lixo por mês.

Este aterro tem mais 4 meses de 
vida útil. Este aterro entrou em 
manutenção em ago/ 93.

Fonte:  SÃO PAULO. PMSP  
Secretaria Municipal do Verde  
e do Meio Ambiente,  
A questão ambiental urbana:  
cidade de  São Paulo, 1993

Aterro Santo Amaro
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Aterro São João

ATERROS SANITÁRIOS EM OPERAÇÃO – 1992

ATERRO LOCALIZAÇÃO CAPACIDADE VIDA ÚTIL

Bandeirante Rodovia dos Bandeirantes,
Bairro Perus,  
Zona Oeste.

Recebe cerca de  
135.000 toneladas  
de lixo por mês.

Este aterro tem mais 2,5 anos  
de vida útil (1995) na fase atual e receberá 
até o final de suas atividades dezesseis 
milhões de toneladas de lixo.
Estavam reservando uma área contígua 
ao atual aterro que deverá prolongar por 
mais treze anos a sua vida útil e permitirá  
o recebimento de mais 21 milhões  
de toneladas de lixo. 
Esta área conta com o Decreto  
de Utilidade Pública.

Vila Albertina Estrada da Fazenda Santa 
Maria, Jardim Tremembé, 
Zona Norte. 

Recebe cerca de  
4.000 toneladas  
de lixo por mês.

Este aterro tem mais de 6 meses  
de vida útil (até dez/ 93).

São João Estrada Sapopemba,  
km 33 – Zona Leste.

Recebe cerca de 79.000 
toneladas de lixo por mês.

Este aterro tem mais 11 anos  
de vida útil (até 2004).
 As atividades deste aterro tiveram  
início em dez/ 92.

Itatinga Rua Aniquis,  
s/n - Santo Amaro,  
Zona Sul.

Recebe cerca de 77.000 
toneladas de resíduos 
inertes por mês.

As atividades deste aterro tiveram início 
em 1990 e sua vida útil remanescente  
está estimada em mais 5 anos.

Fonte:  SÃO PAULO. PMSP –  
Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente, A questão ambiental urbana:  
cidade de São Paulo, 1993
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Aterro de Itaquera. A dinâmica de constante aumento da 

população e da extensão territorial da região metropolitana 

gerou não apenas um crescimento no volume de resíduos 

gerados como também maior dificuldade na definição  

de áreas para a construção de aterros
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O Aterro São Mateus já encerrado
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Nesta página e nas duas seguintes,

o aterro de São Mateus (Central de Tratamento de 

Resíduos Leste – CTL), em São Mateus, na zona leste
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Aterro CTL em São Mateus; os requisitos para o projeto, o 

planejamento e a instalação de um aterro sanitário se tornaram 

cada vez mais complexos, acompanhando o desenvolvimento  

no conhecimento e a melhoria dos equipamentos, dos controles, 

das práticas e técnicas empregadas. A implantação passou  

a ser precedida da aprovação pelo órgão estadual de proteção  

ao meio ambiente e pelas autoridades sanitárias



204

Usina termelétrica que aproveita  

o gás do Aterro São João

Aterro São João, já encerrado, e usina  

que capta o gás do aterro e está acoplada  

a uma usina de geração de eletricidade
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Estação de Transbordo Santo Amaro junto ao  

aterro encerrado. A economia da coleta de lixo  

na cidade, que trabalha com caminhões de menor 

capacidade dentro da cidade, tornou necessário  

erguer estações a partir das quais o lixo é conduzido  

por caminhões de maior capacidade

Aterro em Santo Amaro; os aterros devem contar com um  

sistema de coleta, transporte e tratamento dos efluentes  

líquidos e gasosos, contando com meios de efetuar  

o monitoramento permanente, mesmo após o fim  

de sua vida útil, uma vez que as preocupações com  

os aterros se estenderam também ao adequado  

gerenciamento depois do seu encerramento
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A Estação de Transbordo Vergueiro, inaugurado em 1978  

ao lado do antigo incinerador, permite a realização da coleta 

de lixo com uma frota menor de veículos, já que as empresas 

trabalham com caminhões de menor capacidade no centro 

urbano e, a partir das estações de transbordo, o lixo  

é conduzido por caminhões de maior capacidade

estações de transbordo

Diante da necessidade de construção de aterros em locais cada 
vez mais distantes do centro da cidade e das regiões densamente 
urbanizadas, surgiu a necessidade de construir estações interme-
diárias de transferência para a destinação final dos resíduos sólidos. 
A própria economia da coleta, que trabalha com caminhões de 
menor capacidade dentro da cidade, tornou necessário erguer 
estações a partir das quais o lixo é conduzido por caminhões de 
maior capacidade3.

A primeira estação de transbordo, na Ponte Pequena, entrou em 
operação em abril de 1975, e os resíduos eram destinados aos ater-resíduos eram destinados aos ater-
ros de Vila Guilherme, Raposo Tavares, Engenheiro Goulart e, 
posteriormente, Santo Amaro, Vila Albertina, São Mateus, 
Sapopemba e Bandeirantes. Assim eram descritos os equipamentos 
e a operação no início: “São duas prensas, alimentadas pela ponte 
rolante do incinerador, prolongada para a parte externa e substituida 
por uma maior capacidade. As prensas carregam seis carretas de 27 
toneladas de capacidade de carga, para o que levam uma hora. Há 
possibilidade de transbordo diretamente dos coletores para uma ter-
ceira carreta”4. A previsão é que fossem transferidas de 800 a 1000 
ton./dia, dependendo da distância até o aterro sanitário.
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“Os serviços prestados são de ótimo padrão, muito melhor e a 
um custo cerca de um terço inferior ao realizado por adminis-
tração direta, não porque o funcionário público não saiba 
trabalhar, ou seja, pouco dedicado, mas sim devido aos males 
a ela inerentes: descontinuidade administrativa, dificuldade de 
aquisição de peças, componentes e serviços para manutenção 
da frota, impossibilidade de dar incentivos ao pessoal assíduo e 
eficiente, interferências políticas e outros entraves bem conhe-
cidos”, avaliou Francisco Xavier Ribeiro da Luz em 198710.  

A partir de 1986 a coleta de lixo produzido nas feiras e nos merca-
dos passou a ser efetuada conjuntamente com a domiciliar. A fim 
de reduzir os custos da coleta e otimizar o trabalho, a coleta na 
cidade era realizada em dias alternados e, nos bairros centrais, no 
período noturno. No final da década, aproximadamente 1/3 da 
coleta era realizada à noite.

Em maio de 1986 a Prefeitura de São Paulo tercerizou também  
a administração, operação e manutenção dos incineradores Ver-
gueiro e Ponte Pequena, passando-os para a Heleno & Fonseca. 
Na mesma ocasião, a Enterpa assumiu a Usina de Compostagem 
de São Mateus. A Enterpa ja operava, desde 1975, a Usina de Vila 
Leopoldina, cuidando da operação, manutenção e comercializa-
ção do composto. A única instalação de tratamento de lixo que 
continuou sendo operada pela Prefeitura era o incinerador de 
Pinheiros, responsável pela queima de grande parte do lixo hospi-
talar recolhido11. 

Em 1993, cerca de 50% do lixo processado pelas duas usinas se 
transformava em composto, totalizando uma média de 800 t/dia 
(300 t/dia da usina de São Mateus e 500 t/dia de Vila Leopoldina). 
No período de abril a outubro havia escoamento de produção, 
quando a demanda era maior do que a produção, havendo ocasi-
ões em que os compradores aguardavam em fila para receber o 
composto. No período de julho de 1990 a junho de 1991, no que 
se refere ao consumo anual de composto por região, observava-se 
que a Região Metropolitana de São Paulo ocupava o primeiro 
lugar, com 38%, seguida das regiões de Jundiaí e de Campinas, 
com aproximadamente 16%. As seis culturas que mais utilizavam 
composto eram uva (19,07%), horta (13,57%), salsa (12,87%), 
figo (7,14%), couve (5,82%) e alface (5,67%). No que se referia às 
classes por cultura, as maiores taxas de consumo foram: horta 
(48,19%) e frutas (38,79%)12.

Em 1978 foi inaugurada a Estação de Transbordo do Vergueiro, 
considerada na época a mais moderna do País, com capacidade 
para receber 1.500 toneladas de resíduos por dia5. A inauguração 
coincidiu com a realização, na cidade do III Congresso Brasileiro 
de Limpeza Pública, realizado na Escola Politécnica da USP.  
A estação do Vergueiro foi construída em área de propriedade da 
empresa Vega Sopave, totalmente às suas expensas. Adotava o sis-
tema de compactação-veículos (semirreboques) de fabricação 
Usimeca. Os resíduos eram destinados inicialmente aos aterros 
sanitários de Santo Amaro, Sapopemba, São Mateus e, final-
mente, ao Aterro Sanitário Bandeirantes. 

A partir de junho de 1986, a Unidade de Transbordo da Ponte 
Pequena teve seus serviços empreitados pela Heleno & Fonseca.6 
Embora projetada para receber no máximo 1.800 toneladas de 
resíduos por dia, recebia, em 1993, 3 mil toneladas em média e, 
em 2001, 4 mil toneladas/dia de resíduos domiciliares, provenien-
tes do aterro de Santo Amaro7. Opera somente com resíduos 
domiciliares, recebendo em 2001 cerca de 1.350 toneladas/dia. 
Conforme Wilson Biló: “Com as estações de transbordo evita-se 
que veículos de coleta saiam do circuito, se dirijam a pontos muito 
distantes e percam o precioso tempo para fazer a coleta. Se não 
fossem as estações de transbordo, seria necessária uma frota muito 
grande de veículos para compensar. Elas surgiram para aliviar essa 
carga de investimento e carga de fluxo de veículos transitando na 
cidade desnecessariamente”8.

aumento da terceirização na década de 1980

O processo de terceirização da coleta e da varrição foi conside-
rado pela Prefeitura extremamente vantajoso do ponto de vista 
da qualidade e do custo do serviço. Na década de 1980, a pro-
porção da coleta e da varrição efetuadas pelas empreiteiras foi 
sendo gradativamente expandida. Em 1977, por exemplo, a 
Prefeitura realizava 33% da coleta domiciliar e terceirizava 
67%, enquanto em 1980 as proporções eram  de 25% e 75%. 
Durante a década de 1980, a proporção de serviço realizada 
pelas empreiteiras foi crescendo anualmente: 77% em 1981, 
82% em 1982, 84% em 1983, 86% em 1984, 90% em 1985, 95% 
em 1986. No ano de 1987 a coleta atingiu 100% de terceiriza-
ção. O mesmo ocorreu com a varrição, que em 1984 alcançou 
100% do serviço realizado pelas empreiteiras. À Prefeitura cabia 
a função de fiscalização.9 
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A nova Estação de Transbordo Ponte Pequena  

inaugurada em 2012. Possui sistema de filtragem  

do ar com 10 renovações a cada hora.  

O odor dos resíduos, grande incômodo  

no bairro, deixou de existir

Estação de Transbordo da Ponte Pequena, que 

embora tenha entrado em operação em 1975, 

funcionou durante vários anos a céu aberto. 

Durante os últimos 15 anos as instalações chegaram 

a tal nível de degradação que em 2004, quando a 

PMSP a incluiu na concessão dos serviços divisíveis 

de Limpeza Urbana, tornou item obrigatório a 

adequação da mesma em novas instalações, 

modernizando todo o sistema operacional
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Fosso da nova Estação  

de Transbordo Ponte Pequena:

4.000 m3 em recinto hermeticamente 

fechado e trabalhando  

a pressão negativa
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incineradores: reformas, críticas e desativação

No momento em que a Limpurb assumiu a coleta dos resíduos 
dos serviços de saúde e a responsabilidade por sua destinação foi 
necessário modificar e reformar os incineradores que funciona-
vam em São Paulo. Conforme recorda o engenheiro Wilson Biló: 
Organizada a coleta específica para resíduos de serviço da saúde, 
era preciso dar um destino adequado para esses resíduos. Foi  
decidido que a melhor maneira seria a incineração. Tínhamos  
em funcionamento três incineradores de lixo: Pinheiros (com 
capacidade de 200 toneladas por dia), Ponte Pequena e Vergueiro 
(ambos com capacidade semelhante, 300 toneladas por dia).  
Eles foram concebidos para queimar resíduos domiciliares e nessa 
época sofreram algumas adaptações, principalmente operacionais,  
e começaram a receber preferencialmente esse tipo de resíduo. 
Assim, todo o lixo do serviço de saúde era destinado a eles13.

O edifício e as instalações do 

antigo Incinerador Pinheiros 

foram preservadas no espaço 

da praça Victor Civita
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Nos incineradores de lixo urbano os gases emanados do forno 
estão carregados das impurezas presentes no lixo e, além des-
ses, são formadas novas substâncias no momento da queima. 
Algumas dessas novas substâncias (óxido de enxofre, ácido clo-
rídrico e óxido de nitrogênio) já eram conhecidas dos 
pesquisadores; entretanto, em 1977, as autoridades responsá-
veis pelo controle dos gases emitidos pelos incineradores de 
lixo urbano na Holanda e na Suécia encontraram nas cinzas 
dos incineradores uma substância tóxica conhecida pela deno-
minação dioxina. Foram, então, alertadas as autoridades em 
todos os países da Europa nos quais eram utilizados os proces-
sos de incineração de lixo urbano. Dioxinas são produzidas a 
partir da matéria orgânica e dos materiais plásticos componen-
tes do lixo; as moléculas destas substâncias ficam retidas nas 
partículas de fumaça que saem das chaminés junto com os 
gases gerados na queima do lixo14.

Da mesma forma que havia ocorrido com o incinerador do 
Araçá, os três incineradores foram englobados pelo crescimento 
urbano e cercados de moradias. Apesar das reformas, que 
melhoraram seu funcionamento e sua manutenção, para os 
moradores vizinhos eles representavam um risco à saúde e  
ao meio ambiente. A população se mobilizou através de inúme-
ros abaixo-assinados e manifestações e as reclamações dos  

moradores tiveram continuidade mesmo com os incineradores 
operando abaixo da capacidade nominal, com uma seleção  
do material a ser incinerado e a manutenção adequada dos 
equipamentos15.

Os incineradores paulistanos acabaram sendo desativados.  
O incinerador de Pinheiros foi desativado em 1985, na gestão 
do prefeito Mário Covas, mas foi reaberto no início da gestão 
Jânio Quadros. Depois foi paralisado em definitivo em 1990, 
dando espaço à unidade de reciclagem com a implantação do 
projeto “Coleta Seletiva de Lixo”, na gestão da prefeita Luíza 
Erundina. Em 1997, pelos mesmos motivos, foi a vez de o inci-
nerador da Ponte Pequena ser desativado, permanecendo em fun-
cionamento, no entanto, a estação de transbordo.

O incinerador Vergueiro foi desativado em 2002. A estação de 
transbordo, porém, continuou funcionando no local. A soleni-
dade de desativação foi comandada pela prefeita Marta Suplicy, 
ocasião na qual, em vez de gases tóxicos, a chaminé do incine-
rador soltou cinco mil balões coloridos. Cem toneladas diárias 
de resíduo de serviço de saúde passaram a ser encaminhadas 
para uma empresa no Jaguaré, que utiliza ondas eletromagné-
ticas para dar fim ao material, e a um incinerador moderno em 
São Bernardo do Campo16.
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Em 1989 foi iniciado na cidade um programa de coleta seletiva 

que utilizava Postos de Entrega Voluntária – PEVs, conjunto de 

quatro conteiners coloridos instalados em locais públicos de 

fácil acesso, como parques e praças; a prefeitura recolhia os 

recicláveis uma vez por semana e todos os materiais eram 

recebidos no Centro de Triagem de Pinheiros, instalado no 

antigo incinerador da Rua do Sumidouro

coleta seletiva

Em 1989, no bairro da Vila Madalena, foi implantado um pro-
grama experimental de Coleta Seletiva, que recolhia o lixo 
reciclável seco – como vidros, papéis, latas e plástico – de 3.500 
domicílios. O programa foi ampliado e, em 1993, a Prefeitura fazia 
a coleta seletiva domiciliar em 33 circuitos (500 mil habitantes) e 
em 37 Postos de Entrega Voluntária – PEVs. O PEV consiste de um 
conjunto de quatro contêineres coloridos (azul para papel, verde 
para vidro, vermelho para plástico e amarelo para metais), instala-
dos em locais públicos de fácil acesso, como parques e praças. 

“Num primeiro momento, a população alvo foi aquela forma-
dora de opinião, que já tem suas necessidades básicas atendidas 
e se preocupa com questões relativas ao meio-ambiente, preser-
vação do patrimônio histórico, valorização da cidadania, etc. 
Assim estaremos criando uma base social que acredita no pro-
jeto, contribuindo para a propagação da idéia e lutando pela 
sua continuidade”, afirmava na ocasião Alcides Valente.17 
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A Prefeitura recolhia os recicláveis uma vez por semana e todos 
os materiais recolhidos pela Prefeitura ou entregues por voluntá-
rios (ONGs, escolas, associação de moradores etc.) eram 
recebidos no Centro de Triagem de Pinheiros, instalado no 
antigo incinerador da rua do Sumidouro. O material era sepa-
rado em uma esteira de catação (com capacidade de 20 toneladas/
dia), triturado (vidros e plásticos) ou prensados e enfardados 
(papel). O montante arrecadado com a venda cobria apenas o 
custo da mão de obra. Ao contrário do que grande parte da popu-
lação acreditava, a coleta seletiva era deficitária economicamente, 
o montante arrecadado com a comercialização era menor do que 
a despesa para coleta e separação dos materiais. 

Mesmo os defensores da coleta seletiva e da reciclagem reco-
nheciam que essa não era a solução para todos os problemas do 
lixo. Como afirmava Alcides Valente: “O grande mérito da 
coleta seletiva é fazer com que a população adquira consciên-
cia a respeito dos problemas do lixo da cidade, repense a 
questão do desperdício do consumismo exagerado e exerça seu 

direito à cidadania, com dignidade e responsabilidade. Graças 
à coleta seletiva, hoje é possível a discussão a respeito da grande 
geração de resíduos que uma cidade do porte de São Paulo pro-
duz, onde é preciso se dar uma destinação final a uma 
montanha de 12. mil toneladas de lixo diariamente”18.

Em 1992, com a mudança na gestão municipal, o programa de 
coleta seletiva perdeu força e só não acabou imediatamente por 
pressão da população. Apesar da adesão da maior parte da popula-
ção atendida pela coleta porta a porta, os custos a tornaram inviável: 
era, em média, três vezes maior que a coleta normal. Em alguns 
bairros, como a Aclimação, o caminhão da coleta seletiva recolhia 
500 kg no mesmo tempo, com igual equipamento e trabalhadores, 
em que o da coleta domiciliar  recolhia 15 toneladas. Na opinião de 
especialistas, organizada dessa forma, a coleta seletiva indiscrimi-
nada não compensa e seria melhor dirigir a coleta para os maiores 
geradores, com o apoio da municipalidade. Na realidade, isso já 
ocorre em muitos casos, como em grandes condomínios de escritó-
rios, e a coleta, por particulares, de papel e papelão. 
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A coleta seletiva, que representa hoje  

menos de 5% da destinação do lixo

em São Paulo, tem recebido crescente  

atenção da sociedade e uma série

de projetos que visam expandir seu alcance
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Coleta de lixo em áreas de difícil acesso, 

um dos itens inovadores no atual 

modelo de contrato entre a prefeitura  

e os consórcios contratados
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RECICLAGEM NAS COOPERATIVAS

As cooperativas de reciclagem constituem um programa 

social na cidade e estão embasadas em um trabalho  

de coleta, triagem e reciclagem do lixo
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VIRADA SUSTENTÁVEL

Evento organizado pela prefeitura em junho de 2012,  

que mesclou educação ambiental, projetos de reciclagem, 

arte e lazer para promover a importância de projetos  

de sustentabilidade. Ao lado a obra Labirinto de 

Eduardo Srur instalada no Parque Ibirapuera
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classificação da coleta de resíduos sólidos

As normas não têm força de lei, porém indicam as ações e parâ-
metros a serem observados em situações específicas. Em 1987 a 
ABNT elaborou uma norma técnica com a finalidade de classifi-
car os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 
ambiente e à saúde pública. A norma foi baseada no Regulamento 
Técnico Federal Norte-Americano denominado “Code of Federal 
Regulation (CFR) – title 40 – Protection of Environmental – Part 
260-265 – Hazardous Waste Management”. Essa norma foi revi-
sada em 2004 e permanece em vigor. Segundo a Norma ABNT 
NBR 10 004 de 09/1987, os resíduos sólidos industriais são classi-
ficados nas seguintes classes: a, b e c

A ABNT também elaborou uma norma técnica para classificação 
da coleta de resíduos sólidos. Participaram da elaboração da 
norma Cineas Feijó Valente (Abrelp), Roberto C. Lindenberg 
(ABLP), Roberto Kuerzwell (REK) e representantes da Cetesb.  
A Coleta de Resíduos Sólidos foi classificada em:

 Coleta Regular: domiciliar; feiras, praias e calçadas; varre 
 dura; resíduos dos serviços de saúde e resíduos com risco  
 para saúde (aeroportos internacionais, presídios etc.);

 Coleta Especial: aquela que não pode ser incluída na   
 coleta regular em função do tamanho, origem, peso ou  
 quantidade, como por exemplo entulho, móveis velhos,  
 poda de árvore etc.;

RESÍDUOS DE CLASSE – PERIGOSOS 

Resíduos que, em função de suas 
propriedades físico-químicas e 
infecto contagiosas, podem apre-
sentar risco à saúde pública e ao 
meio-ambiente. Devem apresen-
tar ao menos uma das seguintes ca
racterísticas: inflamabilidade, cor-
rosividade, reatividade, toxicidade 
e patogenicidade.

RESÍDUOS DE CLASSE II – NÃO INERTES  

Aqueles que não se enquadram nas 
classificações de resíduos classe I 
ou classe III. Apresentam proprie-
dades tais como: combustibilidade, 
biodegradabilidade ou solubili-
dade em água.

RESÍDUOS DE CLASSE III – INERTES 

Quaisquer resíduos que, sub-
metidos a um contato estático ou  
dinâmico com água, não tenham 
nenhum de seus componentes 
solubilizados a concentrações supe-
riores aos padrões de potabilidade 
de água definidos pelo Anexo H  
da Norma NBR 10.004.

  Coleta Seletiva: que recolhe os resíduos previamente   
 separados pelo gerador, como vidros, papéis, latas etc.;

 Coleta Particular: resíduos industriais, comerciais e   
 condomínios.19

coleta dos resíduos de serviços de saúde

A preocupação com a destinação dos resíduos produzidos pelos 
serviços de saúde está presente desde o século 19, como se observa 
com a construção de um incinerador na fundação do Hospital de 
Isolamento (depois Instituto de Infectologia Emílio Ribas). 
Durante várias décadas os estabelecimentos hospitalares eram res-
ponsáveis pela incineração do próprio lixo infectante. Na década 
de 1970, no entanto, eram comuns as queixas quanto à forma ine-
ficiente com que era realizada a queima dos resíduos na maioria 
dos hospitais, e principalmente quanto à poluição gerada pela 
incineração em áreas centrais da cidade. 

Em 1976 foi criada uma comissão, com a participação de repre-
sentantes da Cetesb e da Coordenadoria de Assistência Hospitalar 
da Secretaria de Estado da Saúde, para realizar estudos que per-
mitissem preparar uma concorrência para a coleta do lixo 
hospitalar. A coleta abrangia todos os tipos de lixo hospitalar e 
sua remoção para um dos incineradores municipais. De acordo 
com um levantamento efetuado no primeiro trimestre de 1977, 
3 mil toneladas de resíduos hospitalares eram incineradas men-
salmente nos próprios hospitais. Através do decreto no 14.405, 
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de 8 de março de 1977, o Limpurb assume o encargo de coletar e 
incinerar o lixo hospitalar, sendo este provavelmente o primeiro 
serviço público de coleta hospitalar do mundo.20 

O decreto nº 14.405 tornou a Prefeitura de São Paulo pioneira 
também em legislação específica para o recolhimento e a destina-
ção de resíduos de alto risco: foi eliminada a queima individual do 
lixo hospitalar, promovendo sua coleta mediante cuidados espe-
ciais e incinerando-os nos incineradores centrais da Limpeza 
Urbana. A lei previa um cadastramento dos estabelecimentos 
junto ao Limpurb, utilização de sacos brancos leitosos (segundo 
norma da ABNT), com ocupação abaixo do limite, e uso de contê-
ineres e de abrigos para resíduos. 

Inicialmente a coleta era específica para todo lixo gerado em 
hospitais e pronto-socorros. Durante a década de 1980, com o 
surgimento da aids, a preocupação com a contaminação por 
resíduos de saúde aumentou muito. Cresceu o uso de materiais 
descartáveis (luvas, máscaras, aventais, seringas, agulhas etc.) 
em todos os serviços de saúde, tais como clínicas, consultórios, 
postos de atendimento ambulatorial. “Gradativamente o serviço 
realizado pela empreiteira Vega Sopave contratada pelo Limpurb 
foi se ampliando para todos os estabelecimentos que produzem 
resíduos contaminados e passou a ser chamado ‘coleta de alto 
risco’. Assim, faz parte da coleta diferenciada com destino aos 

Em 1977 a Limpurb assumiu a responsabilidade de coletar 

e incinerar o lixo hospitalar e durante a década de 1980, 

com o surgimento da AIDS, a preocupação com a 

contaminação por resíduos de saúde aumentou de forma 

significativa. Na fotografia, veículos específicos da coleta 

de lixo hospitalar na década de 1980



224

incineradores, as farmácias, as clínicas, postos de saúde, os labora-
tórios de análises clínicas e os bancos de sangue. Diariamente era 
realizado o serviço de coleta e de destinação de animais mortos 
(provenientes do Centro de Controle de Zoonoses, de clínicas 
veterinárias, do Jóquei Clube, da Faculdade de Medicina 
Veterinária, do Instituto Butantã, de clínicas particulares e reco-
lhidos em vias públicas), resíduos de hospitais, farmácias, 
penitenciárias, Aeroporto de Congonhas, medicamentos vencidos 
e alimentos deteriorados, todos encaminhados para as três usinas 
de incineração: Pinheiros, Ponte Pequena e Vergueiro. Dessa 
forma, unificou-se a coleta de lixo contaminante, que era desti-
nado à incineração. Os veículos que realizavam esse serviço eram 
brancos com uma tarja verde e precisavam ser desinfetados diaria-
mente. Os operários usavam luvas e uniformes brancos que 
também eram trocados diariamente. Em 1988, eram 200 funcio-
nários uniformizados com luvas especiais, roupas e botas brancas, 
72 pequenas viaturas e seis caminhões21.

normas técnicas para o setor

Em 1993 a ABNT editou normas referentes aos resíduos de servi-
ços de saúde quanto à terminologia, classificação e procedimentos. 
A NBR 12808 classifica os resíduos de serviços de saúde em: 
Resíduo Infectante (biológicos, sangue e hemoderivados, cirúrgi-
cos, perfurantes e cortantes, animais contaminados e resíduos 
contaminados pela assistência ao paciente); Resíduo Especial 
(rejeito radioativo, farmacêutico e químico perigoso); e Resíduo 
Comum (semelhante ao doméstico, embora tenha sido gerado 
por serviços de saúde, como o resultante da atividade administra-
tiva, da limpeza de jardins ou restos de alimentos que não entraram 
em contato com pacientes)22. A partir dessa diferenciação foi pos-
sível estabelecer a regulamentação da separação de lixo comum 
do contaminado (especial e infectante), nos hospitais, farmácias, 
clínicas e outros centros geradores, reduzindo o volume de resí-
duos de saúde que recebem tratamento especial.
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Coleta de resíduos de saude.

Em 1993 a ABNT editou normas 

referentes aos resíduos de serviços 

de saúde quanto a terminologia, 

classificação e procedimentos
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A Unidade de Tratamento de Resíduos realiza o 

tratamento de resíduos de saúde em São Paulo, com 

capacidade para gerenciar 100 toneladas por dia; utiliza  

a moderna tecnologia de ETD - Desativação Eletrotérmica 

para tratar o lixo hospitalar da cidade
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grandes geradores

A diferenciação entre os resíduos domiciliares e os industriais 
estava bem estabelecida e normatizada (NBR 10004). Segundo 
as normas da ABNT, resíduos sólidos industriais são todos os resí-
duos no estado sólido ou semissólido resultantes das atividades 
industriais, incluindo lodos e determinados líquidos, cujas carac-
terísticas tornem inviável seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpos d´água, ou que exijam para isso soluções técni-
cas e economicamente inviáveis. 

Na década de 1990 surgiu uma nova discussão, como explicava 
Ariovaldo Coadaglio: o desenvolvimento dos centros de compras, 
centros empresariais e outros conglomerados que produzem resí-
duos com características domiciliares, mas em quantidade muito 
superior à das residências, requer reparo na classificação do lixo 

urbano. Isto posto, configura-se a nosso ver que há três classes 
de resíduos: domiciliar, industrial e dos grandes geradores23. 
No caso dos grandes geradores, não havendo uma separação 
clara, a quantidade de resíduos interferia diretamente na coleta 
do lixo domiciliar em relação ao tempo, uso dos equipamen-
tos e equipes etc. Atualmente, em São Paulo, de acordo com 
a Lei no 14.973/09, podem ser considerados grandes geradores 
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de ser-
viços, públicos e institucionais que geram acima de 200 litros 
de resíduos por dia. Todos os grandes geradores devem fazer a 
contratação de empresas particulares de coleta devidamente 
cadastradas no Limpurb.
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Equipamentos em fase de teste de implantação na capital paulista.   

Os compartimentos sobre a calçada são a parte visível de um 

equipamento que inclui um reservatório subterrâneo de lixo.  

Quando cheios, um sinal é enviado para uma central,  

acionando os caminhões para coleta
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Também em fase de projeto piloto  

a coleta mecanizada de superfície,  

que está sendo introduzida  

na cidade de São Paulo
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Trabalhadores da limpeza urbana na praça Marechal 

Deodoro – centro de São Paulo – ao lado da escultura

que homenageia o gari. Obra do artista Murilo Sá Toledo
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O LIXO E O CINEMA

A questão do lixo está cada vez mais presente em nosso dia a dia. Seja 
pela introdução da educação ambiental nas escolas, seja como parte da 
preocupação ambiental mais global, a preocupação com o destino 
daquilo que geramos passou a fazer parte do cotidiano. Também na área 
cultural o lixo está cada vez mais presente. No cinema, exemplos não 
faltam. Entre os primeiros podemos citar Ilha das Flores, de Jorge 
Furtado, de 1989, um ácido e divertido curta-metragem que acompanha 
a trajetória fictícia de um tomate desde a plantação até ser jogado fora 
em um lixão na Ilha das Flores, próxima de Porto Alegre. Um pouco pos-
terior é o documentário Boca de Lixo (1992), de Eduardo Coutinho, que 
mostra a vida de pessoas no lixão de São Gonçalo no Rio de Janeiro, em 
meio aos urubus, catando dos restos o seu sustento.

Nos anos 2000 podemos citar Lixo Estraordinário (2010), docu-
mentário que acompanha o trabalho do artista plástico Vik Muniz 
em um dos maiores aterros do mundo, o Jardim Gramacho, na peri-
feria do Rio de Janeiro. A proposta era elaborar trabalhos a partir de 
fotografias dos catadores com materiais recicláveis. O documentá-
rio mostra a participação de um grupo de catadores nesse processo, 
assim como seus sonhos, vivências e experiências. Outro 

documentário filmado no mesmo lixão carioca é Estamira (2006), 
que acompanha a personagem homônima, uma senhora psicótica 
de 60 anos. Todos estas histórias se passam em meio aos lixões, que 
felizmente fazem parte da história passada da cidade de São Paulo. 
Em À Margem do Lixo (2008), o documentário de Evaldo Mocarzel 
acompanha catadores e sua mobilização através do Movimento 
Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) em seu 
trabalho cotidiano pela cidade de São Paulo.  

Mas não apenas documentários tratam desta questão. Há também fic-
ções, como o infantil A Casa Verde (2010), de Paulo Nascimento, que 
criou em seus quadrinhos um grupo que procura lutar contra o vilão 
malvado que impede a reciclagem. O assunto aparece também na dra-
maturgia dirigida ao grande público, desde o já clássico Rainha da 
Sucata, sucesso da Rede Globo em 1990, em que a personagem vivida 
por Regina Duarte trabalha com recicláveis, até a novela Passione, da 
mesma emissora, exibida em 2010, com abertura elaborada pelo artista 
citado Vik Muniz, na qual o personagem Olavo, de Francisco Cuoco, 
o “rei do lixo”, é um empresário que se dedica à disseminação de técni-
cas de preservação ambiental e reciclagem do lixo.
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