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RESUMO 

A pesquisa realizada sobre os RSUD em Sertãozinho, estado de São Paulo, teve por 

objetivo constatar a relação existente entre a produção de resíduos sólidos, em termos 

quantitativos e qualitativos, com as diversas categorias sociais da população, identificando a 

composição e o volume dos Resíduos Sólidos Domiciliares produzidos. O levantamento foi 

realizado em quatro residências de três bairros da cidade, Jardim Recreio dos Bandeirantes, 

Jardim Shangri-lá e os moradores de uma área preservada que pertence a Prefeitura do 

município conhecido como Sem Teto. Nas entrevistas analisou-se o modo de vida dessas 

pessoas, renda familiar, grau de escolaridade e o nível de informação sobre resíduos sólidos 

domiciliares. Foram recolhidas amostras de produção de resíduos no período de 19-

23/11/01, classificadas, pesadas e calculadas, segundo os tipos, a produção per capita de 

cada bairro e comparadas as taxas cobradas, com base na Legislação e no Código 

Tributário do município. 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Domiciliares, Reciclagem, Serviço de Coleta, Lixo 

Urbano. 

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho apresenta reflexões sobre a geração de Resíduos Sólidos 

Domiciliares (RSUD), os processos de coleta, disposição e cobrança dos serviços 

executados no município de Sertãozinho-SP. A questão em análise apresenta-se como 

preocupação ímpar das sociedades urbanas industriais modernas tendo-se em vista o 

volume, o tipo de resíduo produzido em ambiente doméstico e a necessidade de encontrar 

mecanismos de reciclagem e aproveitamento dos mesmos. O homem tem capacidades de 

intervenção na natureza, que atingem proporções gigantescas que se revelam a partir das 

formas de apropriação e do conjunto de ações sociais que a mediam.A conferência de 

Estocolmo (1972) definiu o Meio Ambiente como “um sistema físico-químico e biológico 

global, um todo complexo com muitos componentes interagindo em seu interior”. Esta 
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definição não explicita, de modo claro, a presença do homem neste complexo, embora se 

possa inferir pelo apontamento do que seja sistema global. Existe uma relação em 

diferentes épocas e lugares dos seres humanos entre si e com o meio físico-natural, sendo 

assim, emerge o que se denomina meio ambiente. Considerou-se, então, como meio 

ambiente, o espaço onde se desenvolve não só a vida vegetal e animal, mas também e, 

principalmente, a do homem com toda sua carga de pressão sobre este ambiente criando 

um modo-de-vida próprio de uma pessoa a cada agrupamento humano. 

Como causas básicas do atual estado de intervenção no meio ambiente, 

costuma-se, nos meios científicos, apontar o excessivo crescimento demográfico e a 

satisfação de uma grande variedade de necessidades, especialmente as relacionadas com 

sua sobrevivência, feito que para consumar-se exige substancial aumento dos custos 

ambientais, indicando que as necessidades humanas são supridas com elementos 

proporcionados pela natureza, severamente atingida, embora sejam tomadas medidas 

precautórias. Desta feita, o trabalho verificou os processos relativos a geração de resíduos 

sólidos domiciliares no município de Sertãozinho-SP, objetivando refletir sobre a 

problemática do lixo urbano, bem como, os mecanismos de operação do sistema e a 

tributação do serviço. 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente realizou-se um trabalho de revisão de literatura relativo à questão da 

coleta seletiva juntamente com processos de Tratamento de Resíduos Sólidos e tributação. 

Posteriormente foram levantados dados junto à Prefeitura Municipal e com a empresa, 

contratada pelos serviços públicos, Leão & Leão, referentes: 

a) à legislação: compilação de leis que instituem o serviço e as tarifas, 

analisando o perfil sócio-econômico da população e produção de Resíduos Sólidos 

Domésticos; 

b) aos custos e sistema de coleta: entrevistas com representantes do poder 

público municipal e na empresa concessionária do serviço; 

c) às condições de disposição dos resíduos: caracterização das formas 

adotadas no município. 

Com o objetivo de realizar uma análise dos sistemas de coleta e tarifação dos 

serviços frente às características da população, foram definidos, segundo o padrão de 

construção imobiliária, três bairros do município e selecionadas aleatoriamente, quatro 

unidades domiciliares, onde no período de 19/11/2001 à 23/11/2001, foi realizada a coleta 

de dados sobre o perfil dos moradores, tributação, produção e separação do lixo doméstico 
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e a classificação dos resíduos: Orgânico, Inservível, Papel, Metal/Alumínio, Vidro, Plásticos 

e Perigosos. 

Os dados foram tabulados por estatística descritiva, apresentados em tabelas, 

que permitiram estabelecer as correlações entre as variáveis sociais, tributárias e de RSUD. 

3- CARACETRÍSTICAS DO MUNICÍPIO 

O município de Sertãozinho, pertence à região Administrativa de Ribeirão Preto e está 

situado na região nordeste do Estado de São Paulo, possui uma área total em 404km² 

composto pelo distrito de Cruz das Posses que se localiza à 10km do município. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000), o município possuí um total de 94.655 

habitantes, com população urbana de 90.517 e a população rural de 4.133 habitantes. Há 

dois ciclos na vida econômica do município, o café que dominou até mais ou menos 1936 e 

a cana-de-açúcar que constitui atualmente a sua maior e quase absoluta fonte de renda. 

3.1- Tratamento e/ou Disposição Final 

No município de Sertãozinho, o destino final dos resíduos é o Lixão, o processo 

é feito por compactação e o local é classificado como aterro controlado, os princípios de 

engenharia adotados para a escolha da área, foram a sondagem e a licença da CETESB. A 

área é de encosta e topo de morro, está longe de curso d’água e o tipo de solo é 

argiloso.Com relação a característica do lençol freático da área é profundo e solo 

impermeável. Segundo a Prefeitura Municipal a área está em final de utilização e 

posteriormente será ocupada por um projeto de recomposição florestal e um novo local, 

para o aterro sanitário, está em fase de sondagem junto às normas DAERP (Departamento 

de Água e Esgoto de Ribeirão Preto), para obtenção de licenciamento ambiental. 

Os domicílios ocupados no município são 25.801, 2.477 vagos e 806 

apresentam uso ocasional e revelam a necessidade de uma política de coleta, disposição e 

aproveitamento do lixo, uma vez que a fase de tratamento e/ou disposição final dos resíduos 

sólidos é a que mais pode afetar a qualidade do meio ambiente. 

No equacionamento da solução do problema do tratamento e/ou disposição final 

dos resíduos, diante dos vários métodos recomendados (incineração, aterro sanitário, 

compostagem) em suas combinações com o esgoto sanitário. Objetiva-se com isso a 

redução do volume, reutilização de resíduos e minimização de seus efeitos na poluição 

ambiental. De uma maneira geral, o tratamento e/ou disposição final dos resíduos, deve ser 

encarado como enfoque regional, permitindo melhores condições técnicas e econômicas. A 

constituição de 1988, em seu artigo 23, incisos III, IV, VI e VII, confere aos municípios a 

competência para a proteção ambiental, em comum com a União e os estados. Entretanto, a 

competência outorgada aos municípios permanece mais no âmbito da execução da 
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legislação em vigor do que no âmbito de criar leis sobre o assunto. Porém, a norma do 

artigo 30, inciso II da Constituição, reconhece aos municípios a competência para 

suplementar a legislação federal e a estadual em matéria ambiental. 

3.2- Serviços de Coleta e Disposição 

No que refere aos serviços de coleta dos resíduos sólidos domiciliares no 

município de Sertãozinho, o trabalho de coleta e reciclagem é realizado pela empresa 

contratada Leão & Leão Ltda, segundo o funcionário responsável da empresa , a coleta é 

feita junto com a prefeitura do município. Existem setores diários e setores alternados, 3 

setores nos dias de Segunda-feira, Quarta , Sexta diurno, que são os bairros: Jd. Porto 

Seguro, Jd. Campo Belo, Jd. Boa Vista, Jd. Luiz Carlos Zequim , Jd. Europa 1 e 2, Jd. das 

Palmeiras, Jd. Diamante, Jd. Cajuba, Jd. Golive, Jd. Soljumar, Jd. Sumare, Cohab Ulisses 

Guimarães, Cohab Walter Becker, Cohab Murilo Biagi, Cohab Antonio Pedro Ortolan, Cohab 

Lourenço Domenice, Cohab Antonio N. Mazer, Parque Res. Francisco Pashoal, Parque Res. 

Dos Ipês, Vila Industrial, São João (parte). Existem ainda mais 3 setores Terça-feira, Quinta 

e Sábado, que são os alternados nos seguintes bairros: Cohab Lucia Fabro Sverzut, Cohab 

Albino B. Sichieri, Cohab Antonio Costa Patrão, Cohab Juvenal A Ferreira, Jd. Santa Marta, 

Jd. Santa Clara, Jd. Nassim Mamed, Jd. Jamaica, Jd. Primeiro de Maio, Jd. Bom Sucesso, 

Jd. Eugênio Mazer, Jd. Liberdade, Jd. União, Jd. Iracema, Jd. América, Jd. Ouro Preto, Jd. 

Alvorada, Jd. Vicente Brasca, Jd. Paraíso 1 e 2, Jd. Centro Rodoviário, Jd. Domingos Biagi, 

Jd. Alexandre Balbo, Jd. Eldorado, Jd. Santa Paula, Jd. São Sebastião, Jd. Canaã, Jd. 

Santa Isabel, Jd. Belo Horizonte do Tamburi, os setores alternados os resíduos são 

recolhidos no período diurno. Os setores diários são recolhidos no período noturno : Jd. 

Brasília, Jd. das Antenas, Jd. Cinco de Dezembro, Jd. Recreio dos Bandeirantes, Centro, 

Alto do Ginásio, Shangri-lá, Jd. Recreio, Jd. Nova Sertãozinho, Jd. Itapuã, Jd. Bela Vista, Jd. 

José Lopes Filho, São João (parte), Alto da Semar e São José. 

A coleta do município é feita por caminhões dotados de carrocerias 

compactadoras para o lixo em geral, já para o lixo hospitalar, considerado uma coleta 

especial, existe um furgão apropriado, as vestimentas dos coletores também são especiais 

apropriadas, tendo formas de acondicionamento segundo os lugares em que são recolhidos 

os resíduos: farmácias, hospitais, ambulatórios, clínicas e postos de saúde. Este serviço 

também é realizado pela empresa Leão & Leão Ltda., que transporta os resíduos para a 

incineração no município de Ribeirão Preto. 

 8731 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Foto 1.Funcionários da Empresa Leão & Leão, recolhendo os 

Resíduos Sólidos Domiciliares em uma das ruas da cidade de 

Sertãozinho-SP. Veridiana R.C. Martines - (02/12/2001). 

A empresa Leão & Leão Ltda, atua com 6 motoristas, 20 coletores e 34 

varredeiras, total de 60 funcionários. O lugar onde depositam o lixo, chamado “Lixão”, 

localiza-se na estrada Intermunicipal que liga e empresa Coopersucar União e a Fazenda 

São Sebastião do Guerra, nos limites do município de Sertãozinho e Dumont. 

Foto 2. Vista do Lixão no 1º semestre de 2001 nos limites das 

cidades de Dumont-SP e Sertãozinho-SP. Veridiana R.C.Martines- 

(18/03/2001). 
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Foto 3. Vista do Lixão no 2º semestre de 2002 nos limites das 

cidades de Dumont-SP e Sertãozinho-SP. Veridiana R.C. Martines 

(16/07/2002). 

Segundo a CETESB, a Prefeitura Municipal de Sertãozinho o aterro sanitário 

segue as normas do Termo de Ajuste de Conduta, que é cumprido em relação à captação 

de água, drenagens no local, para não afetar o meio ambiente. O tempo de vida útil deste 

aterro (Foto 2 e 3) está sendo reduzido em torno de dois anos o que exige para o período de 

2004/2005 a construção de um novo aterro. 

No município de Sertãozinho, ainda não existe nenhuma organização para a 

coleta do lixo reciclável, nenhuma separação de resíduos considerados recicláveis ou 

reutilizáveis. Existem catadores autonômos nas ruas da cidade recolhendo resíduos e 

segundo informações, essas pessoas coletam repassando para um atravessador que realiza 

as compras diretamente nas residências desses catadores, estipulando e pagando preços 

extremamente reduzidos e revendendo em outros centros comerciais. 
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Foto 4. Catadores autonômos, recolhendo 

resíduos descartáveis e recicláveis na cidade de 

Sertãozinho-SP. Veridiana R.C. Martines, 

(30/03/2002). 

3.3- Caracterização de Produção de Resíduos Sólidos Domiciliares 

A análise sobre a geração dos Resíduos Sólidos Domésticos realizou-se a partir 

da definição de três bairros onde foram feitas as entrevistas e pesagem das amostras dos 

resíduos sólidos domiciliares em quatro residências. Os bairros foram considerados, 

segundo padrão imobiliário, como classe alta o Jardim Recreio dos Bandeirantes, classe 

média o Jardim Shangri-lá e classe baixa que ocupa uma Área Preservação Permanente 

(APP) à margem esquerda do Córrego que atravessa a cidade de Sertãozinho, conhecido 

como Sem Teto. Os moradores foram orientados quanto aos procedimentos de coleta das 

amostras. 

Nas quatro unidades domiciliares de cada bairro foram aplicados questionários 

permitindo caracterizar a população segundo o perfil de renda, nível de escolaridade, 

hábitos domiciliares, práticas de separação de resíduos, entre outros. No período de 19 a 23 

de novembro de 2001, foram realizadas as coletas de resíduos, nos dias 19, 21 e 23, datas 

de coleta regular, em que foi solicitado para que cada morador separasse o lixo em 7 (sete) 

embalagens diferentes, etiquetadas, cada qual com seu respectivo resíduo. 

A separação dos resíduos foi feita com base no quadro de identificação abaixo 

apresentado: 

Identificação dos Resíduos 

ORGÂNICOS Restos de comida, frutas, verdura, casca de ovo, legume, podas de 
árvores. 

INSERVÍVEIS Fralda descartável, absorvente, papel higiênico, guardanapo, maço 
de cigarros, isopor. 

PAPÉIS Jornais, revistas, papelão. 
METAIS/ALUMÍNIOS Latas de refrigerantes, cervejas e conservas. 
VIDROS Inteiros ou quebrados 
PLÁSTICOS Garrafas, sacos de leite, embalagens de produtos para limpeza. 
PERIGOSOS Pilha, bateria, remédio, lâmpada. 
Fonte: Jornal O Estado de São Paulo , 20 de Abril de 1998Cempre (Compromisso 

Empresarial Para a Reciclagem). 

Os resultados são descritos segundo os bairros: 

• Bairro nº1 

 8734  



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

No bairro considerado de classe alta, Jardim Recreio dos Bandeirantes, o perfil 

de ocupação não ultrapassou a cinco residentes por domicílio, a renda familiar ficou entre 8 

e 15 salários mínimos, o grau de escolaridade foi identificado como superior completo e 

incompleto. Em relação à produção de resíduos a maioria é consciente da necessidade de 

separação e realizam a atividade em decorrência de uma campanha de um grupo da 

comunidade que orienta no sentido de vender e arrecadar recursos para ajudar na 

construção da Igreja do bairro. Segundo uma moradora a comunidade está fazendo o bem 

para os dois lados e mesmo quando terminar a construção da Igreja vão fazer de tudo para 

continuar a separação, as informações são passadas entre as pessoas que ficam inteiradas 

dos processos de separação e coleta. 

O serviço de coleta é realizado todas as noites e não apresenta problemas. A 

taxa da limpeza pública é recolhida junto ao carnê do IPTU e o valor varia de R$ 300,00 a 

R$ 500, 00, anuais, segundo a metragem dos imóveis que variam neste bairro de 100 m2 a 

220 m2, e o padrão imobiliário dos mesmos. A maioria das famílias possui 2 a 3 automóveis, 

modelos novos, e possuem outros imóveis. 

Tabela 1. Pesagem das Amostras no Bairro Jd.R.Bandeirantes, 19-23/11/01  

Número Orgânicos 
kg 

Inservíveis
Kg 

Papéis 
 kg 

Metais/Alumíni
os kg 

Vidros 
kg 

Plásticos 
kg 

Perigosos 
Kg 

JB.01 8,00 0,450 1,25 0,100 2,30 0,950 - 
JB.02 5,15 1,25 0,450 0,200 - 1,05 - 
JB.03 4,55 3,10 1,15 0,250 1,25 0,950 - 
JB.04 8,70 0,500 0,550 0,100 0,200 0,650 - 
Somatória 26,40 5,30 3,40 0,650 3,75 3,60 - 
Percentual 61,3% 12,2% 7,9% 1,5% 8,7% 8,4% - 
Per Capita 0,550 0,110 0,070 0,013 0,078 0,075 0,00 

 

Em relação ao padrão imobiliário, o Jardim Recreio dos Bandeirantes, 

caracteriza-se como alto padrão (classe alta). Destaca-se que a quantidade de resíduos 

produzidos per capita apresentou-se da seguinte forma: orgânicos: 0,550kg, Inservíveis: 

0,110kg, Recicláveis: 0,236kg e Perigosos: 0,00kg. No período de coleta, atingiu-se 

patamares extremamente significativos, num total próximo de 0,900 kg. Na distribuição 

percentual dos resíduos verificou-se 61,3% orgânicos, 26,5% recicláveis, 12,2% inservíveis 

e 0,0% perigosos. 
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Foto 5. (Padrão de imóvel) - Bairro Jardim Recreio 

dos Bandeirantes - Sertãozinho-SP. Veridiana R.C. 

Martines. (14/04/2002). 

• Bairro nº 2- Jardim Shangri-lá 

O bairro considerado classe média, Jardim Shangri-lá, existe maior 

heterogeneidade no perfil dos moradores. O número de residente não ultrapassa a cinco 

pessoas, o grau de escolaridade foi diversificado 40% grau superior incompleto, 20% ensino 

médio incompleto e o restante 40% ensino fundamental incompleto, a renda familiar varia de 

5 a 10 salários mínimos, todas as famílias possuem um automóvel (os anos de fabricação 

oscilam de 1979 a 1995) e 60% dos imóveis são próprios. Em relação aos resíduos 

constatou-se que 60% das pessoas saberiam separar, mas não o faz e o restante de 40% 

não separa. As informações sobre coleta e reciclagem são obtidas na maioria das vezes por 

meio dos jornais, revistas e TV e os próprios filhos trazem informações para casa e tentam 

passar um pouco do que aprenderam na escola, apesar de terem noções de diferenciação 

do lixo reciclável com descartável todos misturam os diversos tipos de resíduos, com 

exceção de latas de alumínio que acabam armazenando e vendendo em função do valor 

atingido. 

Segundo os moradores as coletas são realizadas todos os dias e sempre na 

mesma hora e o serviço é ótimo. A taxa da limpeza pública neste bairro varia de R$130,00 a 

R$220, 00, anuais, e a metragem das casas variam de 90m2 à 120m2. 

Tabela 2. Pesagem das Amostras no Bairro Jd. Shangri-Lá-19-23/11/01. 

Número Orgânicos 
kg 

Inservíveis 
kg Papéis kg Metais/Alu

mínios kg Vidros kg Plásticos kg Perigosos 
kg 

SH.01 6,00 0,850 0,400 0,050 2,10 0,250 - 
SH.02 7,05 1,65 0,500 0,300 0,700 0,400 - 
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SH.03 8,60 2,55 1,45 - 1,50 1,10 - 
SH.04 11,00 1,60 0,500 - 1,65 1,75 - 
Somatória 32,65 6,65 2,85 0,35 5,95 3,50 - 
Percentual 62,9% 12,8% 5,5% 0,6% 11,5% 6,7% - 
Per Capita 0,777 0,158 0,067 0,008 0,141 0,083 0,00 

 

 

Foto 6. Padrão de imóvel, Bairro Jardim Shangri-

lá, Sertãozinho-SP. Veridiana R.C. Martines 

(14/04/2002). 

O bairro apresenta um padrão médio de construção. A coleta de resíduos 

apresentou a seguinte distribuição per capita: 0,777kg de orgânicos, recicláveis: 0,299kg, 

inservíveis: 0,158kg e perigosos: 0,0kg. O total per capita dia coletado foi de 1.234kg, o que 

demonstra, no conjunto dos bairros a necessidade de uma política de reaproveitamento de 

resíduos, sobretudo orgânicos. A distribuição percentual dos resíduos apresentou os 

seguintes resultados: 62,9% orgânicos, o que consideramos como recicláveis 24,3%, 

inservíveis 12,8% e perigosos 0,0%. 

• Bairro nº3- Sem Teto 

O bairro considerado classe baixa, Sem Teto, apresenta maior homogeneidade, 

nos aspectos instrução, renda e cuidados ambientais. O número de ocupantes por imóvel é 

superior a 5 pessoas em que pese os imóveis apresentarem a menor metragem quadrada 

encontrada na pesquisa, variando de 6 a 25m2. A renda não ultrapassa a cinco salários 

mínimos e o grau de escolaridade se concentra em nível médio incompleto, em média de 

20% o ensino fundamental incompleto e 80% eram semi-analfabetos. Em relação aos 

cuidados ambientais as famílias misturam todos os tipos de resíduos, não apresentam 

nenhuma noção de separação exceto, também, ao que se refere às latas de alumínio, em 

que a venda ajuda na composição da renda familiar. Perguntados sobre as formas de 
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diferenciação de recicláveis, descartáveis, entre outras classificações, em alguns casos as 

respostas vinculavam os plásticos e latas de alumínio como recicláveis, o que demandou um 

trabalho de orientação para o trabalho de coleta de dados. 

Os dias de recolhimento de lixo pela empresa Leão & Leão Ltda são alternados, 

mas realizados normalmente. Os moradores não pagam IPTU, conseqüentemente não 

pagam a taxa de limpeza pública, pois a ocupação é irregular e está em litígio junto a 

Prefeitura Municipal de Sertãozinho que pretende desocupar a área. Segundo o Diretor da 

empresa contratada existe um projeto da administração para que os moradores desocupem 

a área e, em comum acordo, passem a ocupar uma moradia digna em outro local, um bairro 

do CDHU, tendo os direitos e deveres de cidadão para com o município de Sertãozinho. 

Tabela 3. Pesagem das Amostras no Bairro Sem Teto, 19-23/11/01.  

Número Orgânicos 
 Kg 

Inservíveis 
kg 

Papéis 
kg 

Metais/Alu
mínios kg 

Vidros 
Kg 

Plásticos 
Kg 

Perigosos 
kg 

ST.01 5,70 0,300 1,50 - - 0,100 - 
ST.02 5,80 0,550 1,60 - 2,50 0,800 - 
ST.03 1,75 1,50 0,850 - - 0,500 - 
ST.04 6,60 0,350 0,200 - 0,100 0,750 - 
Somatória 19,85 2,70 4,15 0,0 2,60 2,15 - 
Percentual 63,1% 8,6% 13,2% 0,0% 8,3% 6,8% - 
Per Capita 0,413 0,056 0,086 0,00 0,054 0,044 0,00 

 

Já neste caso o bairro nº3 Sem Teto, apresenta um padrão popular de 

construção inferior. Os resíduos domiciliares apresentaram a seguinte distribuição per 

capita: 0,413kg orgânicos, os considerados recicláveis 0,184kg, inservíveis 0,056kg e 

perigosos 0,0kg, com o total de 0,653kg. E a distribuição percentual dos resíduos 

apresentou-se da seguinte forma: 63,1% orgânicos, 8,6% inservíveis, 28,3% recicláveis e 

0,0% perigosos. 

Analisando a quantidade dos resíduos de cada bairro verificou-se que em termos 

de matéria orgânica não existem diferenças significativas entre os bairros pesquisados. Os 

inservíveis no bairro nº3 a quantidade foi menor e os bairros nº1 e nº2 foram iguais, sendo a 

quantidade maior. Já no caso dos resíduos considerados recicláveis no bairro nº3 as 

quantidades foram menores, exceto o papel. Destaca-se que em função dos fatores de 

renda nos bairros nº1 e nº2 são usados produtos de maior valor agregado e uma análise 

detalhada indica que o produto consumido apresenta preferências por marcas e tipos. 
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Foto 7. Padrão de imóvel - Bairro Sem Teto - 

Sertãozinho-SP. Veridiana R.C.Martines 

(14/04/2002). 

3.4-Tributação dos Serviços de Coleta dos Resíduos Sólidos Domésticos 

O código tributário é o instrumento legal por meio do qual podem ser previstos 

incentivos tributários (isenção e remissão) ao contribuinte que preserva, protege e conserva 

o Meio Ambiente, tendo como conteúdo específico: 

• prever, dentre outras: isenção na taxa de limpeza pública para aqueles que aderirem 

a programas de coleta seletiva; 

• instituir a cobrança de contribuição de melhoria ambiental ou sobre uso particular de 

recursos naturais com fins econômicos. 

A Legislação sobre Tributação no Município de Sertãozinho é descrita no Código 

Tributário que trata da limpeza pública: 

Taxas de Coleta: é a taxa de remoção do lixo instituída junto ao IPTU. 

Formas de Cobrança e Cálculo: Cobrada juntamente com o carnê do IPTU é 

calculada com base no tamanho da área construída e segundo o padrão imobiliário de cada 

bairro, diferenciando assim um valor a ser pago. 

O processo de tributação dos serviços de coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares no município de Sertãozinho é relativo aos custos dos serviços, neste caso, 

terceirizado, realizada pela empresa contratada Leão & Leão Ltda. 

A legislação ambiental brasileira sofreu um considerável avanço nos últimos 

anos. O aspecto institucional resume-se, de certa forma, à atuação integrada do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), criado com a lei n°6.938/81, que representa um 
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conjunto articulado de órgãos, entidades, regras e práticas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios responsáveis pela proteção da qualidade ambiental. A 

questão central é verificar a posição dos municípios face à legislação ambiental vigente e 

respectiva participação no SISNAMA. A grande maioria dos prefeitos e vereadores 

brasileiros ignora o fato de que todo município é, há muitos anos por determinação legal, um 

integrante desse sistema. Desconhecem-se as atribuições e possibilidades que resultam 

dessa participação formal, como a competência para organizar e prestar os serviços 

públicos de interesse local, inserindo as tarefas de limpeza pública: coleta, transporte e 

disposição final do lixo municipal. O município, embora tenha autonomia política-

administrativa, necessita para agir, antes de tudo, observar os princípios e normas 

constitucionais e a legislação federal, estadual e municipal. Por tais razões, projetos e 

programas que envolvam o gerenciamento dos resíduos devem estar adequados às normas 

e às leis e contemplem os seguintes aspectos: 

- aspectos econômicos, financeiros e administrativos; 

- questões sociais, culturais e participativas da comunidade; 

- educação, saúde e saneamento; 

- poluição do ar, água e do solo; 

- fiscalização e controle sobre produtos produzidos e comercializados. 

Portanto, apresenta-se, a seguir, um ementário de leis (coletânea de leis) para 

orientar o município, que ao cumprir com os objetivos do gerenciamento integrado de seu 

lixo possam, através de seus instrumentos legais e técnicos, normatizar o seus atos, bem 

como seus custos e formas de tributação. 

O contrato da Prefeitura com a empresa terceirizada, foi feito por uma licitação, 

vencendo a Leão & Leão Ltda, por apresentar menor preço e condições favoráveis. 

Segundo a Procuradoria Municipal foram seguidas as normas e as leis estabelecidas dentro 

da administração em geral e do município. 

Tabela 4 – Valor do IPTU, Taxa de Coleta e Área do Terreno por Padrão Imobiliário no 
Município de Sertãozinho-SP. 

Bairro Valor IPTU Tributo Custos/Taxa Área do Terreno 
Nº1 
Classe Alta 

R$300,00 à 
R$500,00 

-Imposto Predial, 
-Taxa de Remoção de 
Lixo. 

-Remoção de 
Lixo: R$ 100,00 

100m2 à 220m2

Nº2 
Classe Média 

R$100,00 à 
R$200,00 

-Imposto Predial, 
-Taxa de Remoção de 
Lixo. 

-Remoção de 
Lixo: R$ 80,00 

90m2 à 100m2
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Nº3 
Classe Baixa 

- -Não tem Imposto 
-Não tem Taxa 

- 20m2 à 25m2

 

Observou-se que a taxa de serviços não apresenta diferenças significativas e 

não representam a magnitude da produção de resíduos sólidos entre os bairros analisados. 

No que se refere à produção residual orgânica os bairros apresentam certa relação com o 

padrão de renda tanto quanto os indicadores de resíduos recicláveis o que evidencia a 

demanda por uma política municipal de coleta seletiva e de reaproveitamento. 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os serviços de coleta no município de Sertãozinho ainda não atendem todas as 

exigências ambientais. O local de disposição final dos resíduos, lixão, não representa uma 

alternativa correta e de alguma maneira poderá afetar o meio ambiente. No município ainda 

não existe coleta seletiva, ou um trabalho da Prefeitura que possa organizar catadores por 

meio de cooperativas, garantindo um local de separação e perfil de renda destas famílias. 

Em função do volume de resíduos produzidos apesar de existir projetos em 

andamento ainda não se apresentam políticas públicas de tratamento de Resíduos Sólidos 

Domiciliares e não existe uma correlação direta entre a taxa de remoção de lixo, cobrada no 

carnê do IPTU, e o perfil de produção dos Resíduos Sólidos Domiciliares. 

A relação do poder aquisitivo e produção de resíduos nos bairros na cidade de 

Sertãozinho foi identificada com o perfil de classificação e distribuição percentual dos tipos 

de resíduos. A média na produção de matéria orgânica nos três bairros foi de 62%, já a 

produção de resíduos recicláveis nos bairros nº1 e nº2 foram de 50% já no caso do bairro 

nº3 é de 20%, demonstrando que poder aquisitivo superior determina maior quantidade de 

lixo reciclado diante de um consumo de produtos com maior valor agregado. Já no sistema 

de tributação a taxa de remoção de lixo, tem uma diferença de 25% entre o bairro 1 e o 

bairro 2. No bairro nº3 não é cobrada essa taxa, tendo em vista a condição jurídica de 

ocupação. 

Conclui-se sobre a importância dos aspectos sócio-econômicos (número de 

residentes, renda, escolaridade), padrão imobiliário e perfil de produção dos resíduos no 

planejamento de serviços de coleta e disposição de RSUD, bem como na elaboração de 

sistema de tributação e políticas de conscientização (educação ambiental) quando da 

implementação de políticas públicas de coleta seletiva. A pesquisa contribui ainda na 

direção do planejamento com o objetivo de atingir melhores níveis melhores de serviço de 

coleta e disposição final (tempo de vida útil dos aterros, por exemplo), produzindo uma vida 

melhor e mais saudável aos munícipes. 
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