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New overfl ow station
Anhanguera

Loga foresees the installation of the sec-
ond overfl ow station of the Northwest 
region of São Paulo and combines tech-
nology, logistics and socio-cultural equip-
ments to the region. This equipment is 
responsible for receiving about 2 tons 
per day, a third of the operation existing 
in the central region. With facility strate-
gically planned for the West region, it will 
reduce traffi c and greenhouse gas emis-
sions to the environment. Thus, trucks 
return faster to the sector, enabling more 
assertiveness in the scheduled times 
and improving even more the quality of 
the entire Northwest region services.

Longe dos conceitos arcai-
cos e ultrapassados de um 
equipamento de transferên-

cia de resíduos, uma Estação de 
Transbordo de últi ma geração 
possui, entre outras tecnologias, 
fi ltros que limpam o ar mais de 
10 vezes por hora; controle de 
acústi ca que elimina barulhos; 
transferência feita em galpão fe-
chado com sistema de exaustão 
que opera em pressão negati -
va, o que impede a saída do ar 
para o ambiente externo; fosso 
impermeabilizado, sem riscos 
de contaminação do solo ou 
água (com captação de líquidos 
provenientes dos resíduos que 
recebem tratamento externo). 
Enfi m, tudo que uma estação 
de transbordo moderna precisa 
para atender à população.
Além disso, o novo complexo foi 
desenhado para que mais de 7 
mil metros quadrados de área 
sejam dedicados à construção 
de um Parque linear, projetado 
ao longo do terreno, formando 
uma barreira verde. Prevê-se no 
espaço, a instalação de um par-
que recreati vo, com equipamen-
tos esporti vos, possibilitando 
mais qualidade de vida e lazer 
aos moradores. A construção de 
espaços desti nados à educação 
infanti l e a formação ambiental 

de jovens e adultos. O projeto 
pode ainda contemplar a instala-
ção de uma nova Central Meca-
nizada de Triagem, em total con-
sonância com o Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos - 
PGIRS, empreendimento que, se 
aprovado, se converterá em um 
bem entregue à Prefeitura ao fi -
nal do contrato, em investi men-
tos totais previstos na ordem de 
31 milhões de reais.
A cidade de São Paulo gera, em 
média, 12 mil toneladas de resí-
duos domiciliares por dia. Só na 
região Noroeste, são coletadas 
cerca de 6 mil toneladas todos 
os dias e a Logísti ca Ambiental 
de São Paulo – Loga é a conces-
sionária responsável pela coleta, 
transporte e disposição fi nal dos 
resíduos domiciliares comuns, 
recicláveis e dos serviços de saú-
de. Atualmente, o que é coleta-
do nessa região é encaminhado 
para o aterro de Caieiras.
Devido à distância e ao trajeto 
percorridos pelos caminhões 
até o aterro e, considerando o 
espaço territorial de uma cida-
de do porte de São Paulo, faz-
se necessária a construção de 
uma nova estação de transbor-
do para receber pouco mais de 
2.000 toneladas dia, cerca de 
um terço da operação da unida-

de existente na região central da 
cidade. Mesmo com capacidade 
menor, deverá estar estrategica-
mente localizada em vias de fá-
cil acesso, reduzindo o trânsito 
e a emissão de gases poluentes 
ao meio ambiente. Assim, os ca-
minhões podem voltar ao setor 
e dar andamento imediato ao 
serviço de coleta, possibilitando 
mais asserti vidade nos horários 
programados e melhorando ain-
da mais a qualidade dos serviços 
de toda a região Noroeste.

Nova estação de
transbordo da região oeste 

alia tecnologia, logística
e equipamentos

socioculturais para a região
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