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CONTRIBUIÇÕES PMGIRS – Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos  
 

A Comissão de Revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 
Município de Piracicaba agradece as contribuições que tiveram os objetivos de 
aprimorar o PMGIRS e fortalecer canais de participação da sociedade. 

A Comissão realizou 5 encontros para discutir e elaborar as repostas às 
questões, que são apresentadas a seguir: 
 
 
 1 – Gostaria de saber se há previsão de aproveitamento de resíduos de 
construção civil? 
Resposta:  Conforme a diretriz 15 do PMGIRS consta como meta a curto prazo a 
utilização do resíduo em obras de compactação de solo (conforme lei municipal 271 de 
2013 em vigência) em vias e logradouros do município de Piracicaba. 
 
 2 - Gostaria de saber se há previsão de adequação da estrutura dos ecopontos 
para recepção dos resíduos, considerando cobertura, impermeabilização do solo e 
afins (hoje fica tudo ao relento disposto diretamente no solo). 
Resposta: Ecopontos são locais de armazenamento temporário dos resíduos e o 
espaço está adequado de acordo com as normas vigentes, como por exemplo: entulho 
de RCC, madeiras, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, sofás, pneus, 
eletroeletrônicos e aparas jardinagens. Levando em consideração que os resíduos 
perigosos (pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes) tem recipientes específicos que 
ficam sob controle do funcionário do ecoponto (treinado para tal finalidade), os demais 
resíduos possuem placas indicativas de descarte. É proibido o descarte de resíduo 
orgânico nos ecopontos. Sendo assim a estrutura está adequada ao tipo de resíduos 
que se propõem e estamos sempre buscando melhorias para o bom funcionamento 
dos ecopontos. 
 

3 - Esclarecer melhor as responsabilidades da entidade reguladora nas páginas 
33, 39 e 44; a Prefeitura Municipal faz a fiscalização do cumprimento das metas 
contratuais e a Agencia Reguladora faz a regulação econômica e dá apoio na 
fiscalização do contrato. 
Resposta:  Referente aos itens de responsabilidade, a Comissão de Revisão do 
PMGIRS decidiu inserir apenas algumas responsabilidades disponibilizando o anexo 4 
(Minuta de Contrato da PPP), que contêm todas as responsabilidades de cada órgão. 
 
 4 - Sobre a Cooperativa Reciclador Solidário, a maioria dos Colaboradores 
inseridos não é formada por ex–Catadores do aterro sanitário e demais Catadores do 
município.  
Um PMGIRS que não se propõe a Integrar no Processo os mais de 300 Catadores de 
Materiais Recicláveis que atuam no Município...não pode ser considerado como 
PMGIRS. Portanto, sugiro que o mesmo ( "PMGIRS" ) apresente ações e programas 
para o mapeamento e cadastro destes trabalhadores (não reconhecidos), capacitação 
técnica e inserção digna neste Processo...programas que contemplem também: 
capacitações para formação e gestão de um empreendimento da economia solidária, 
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higiene e segurança ocupacional...Por fim, ações e programas que contribuam para 
que estes Trabalhadores se tornem visíveis, trabalhem com segurança e, ainda, não 
sejam (mais!) explorados por atravessadores (sucateiros!)...Tornando empreendores 
de suas vidas. 
Fico à disposição para contribuições nestes aspectos! 
no aguardo de uma devolutiva! 
Saudações e um ótimo trabalho à Todos! 
Resposta:  Todas essas colocações foram objetos de grande preocupação da 
Comissão de elaboração do Plano, foram amplamente discutidas e estão 
contempladas nas diretrizes 6, 7, 8 e 9 do PMGIRS. 
 

5 - A) Análise Gravimétrica – (pág. 28)  
1. Autores citados não estão nas referências -> não conseguimos consultar os estudos 
para saber qual a metodologia foi utilizada. 
Resposta:  A Comissão de Revisão do Plano de Gestão de Resíduos incluirá os 
autores dos estudos nas referências do PMGIRS.   
 
2. Um estudo da composição gravimétrica atual pode ser importante já que ela implica 
quantitativamente nas metas adotadas. 
Resposta:  A Comissão de Revisão do Plano de Gestão de Resíduos de Piracicaba 
também concorda com a importância desse estudo e, por isso, incluiu como ação de 
curto prazo na diretiva 11 “Realizar o estudo gravimétrico dos RSD objetivando aferir a 
porcentagem de materiais recicláveis no município”. 
 
 

5 - B) Resíduos Sólidos do Município de Piracicaba por Categoria – (págs. 
29 à 95): 
1. A relação Peso/Volume (Peso Específico) foi pouco abordada na opinião, sendo que 
é informação básica para planejamento dos sistemas de coleta, transporte, tratamento 
e destinação. 
Exemplos:  
Resíduos da Coleta Seletiva X RSD; 
RSS grande gerador X RSS pequeno gerador 
Resposta:  A Comissão de Revisão do Plano de Gestão de Resíduos enfatiza outros 
dados, pois, o peso específico é importante para questões relacionadas ao transporte 
de resíduos e para o manejo do aterro que são assuntos em que a empresa contratada 
possui mais experiência e controle dessa variável para o manejo dos RSD. 
 

5 - C) Diagnóstico da Coleta Seletiva - (pág. 33 à 40) 
1.   No cálculo do Peso Médio dos RSU total (9.464,31 t) já está incluso o que foi 
coletado seletivamente ou esse quantitativo representa o que foi coletado pelo 
Consórcio Piracicaba Ambiental nos domicílios? 
- Situação X 
Se nas 9.464,31 t já estão inseridas as 241,52 t da coleta seletiva, os cálculo do 
potencial de coleta seletiva (2839,29 t) está correto. 
Situação Y 
- Caso não esteja inserido, o cálculo do potencial de coleta seletiva pode ser outro: 
RSU = 9.464,31 t/mês 
Coleta Seletiva = 241,52 t/mês 
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Total Gerado pelo município: 9.464,31 + 241,52 = 9.705,83 t/mês  
Logo, o potencial de Resíduos Recicláveis (30%) de Piracicaba é 2.911,749.  
 
2.   Hoje a coleta seletiva recolhe 241,52 t de material reciclável, mas “rejeita” 26,31%, 
logo deixa de dispor, efetivamente, 177,97 t/mês, o que representa: 
- Na situação X  
1,88% do RSU = 6,27 % do potencial de material reciclável. 
- Na situação Y 
1,83% do RSU = 6,11 % do potencial de material reciclável. 
Resposta: A comissão de revisão do Plano de Resíduos, concorda parcialmente com 
o observado no item 1, porém prefere analisar com maior cuidado esses dados após a 
publicação da Revisão do Plano de Resíduos. Esta análise será feita através da 
comissão de acompanhamento da implementação do PMGIRS. Em relação ao item 2, 
a diferença média observada entre o material reciclável que é coletado e aquele que é 
efetivamente comercializado ao mês significa cerca de 26%. 
 
 

5 - D) Diretriz 22 - Metas da Coleta Seletiva - (pá g. 169) 
1.   Meta Nacional 
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos estabelece em 30% a meta mínima de Redução 
dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterro no ano de 2015. 
Assim, como em Piracicaba os resíduos recicláveis secos representam 30%, o cálculo 
que realizamos é: 
30% de 30% = 9% 
9% é a meta mínima de Piracicaba para 2015. 
 
- Situação X 
Meta = 9% = 851,79 (p/ uma geração de 9.464,31 t RSU/mês)  
 
Nesse cenário, atualmente Piracicaba deixa de dispor em Aterro 6,27% 
Assim, a meta mínima para Piracicaba em 2015: aumentar em 2,73% a reciclagem. 
Total = 9,0%  
- Situação Y 
Meta: 9% = 873,52 (p/ uma geração de 9.464,31 t RSU/mês) – Situação Y 
Nesse cenário Piracicaba deixa de dispor em Aterro 6,11% 
Meta mínima para Piracicaba em 2015: aumentar em 2,89% a reciclagem. 
Total = 9,0%  
 
 
2.   Meta Municipal (entre 2015 a 2017): aumentar em 50% a quantidade de material 
reciclável coletado na zona urbana. 
- Situação X 
Meta = 9% = 851,79 (p/ uma geração de 9.464,31 t RSU/mês)  
Piracicaba deixa de enviar para o Aterro: 6,27% 
 
Aumentando em 50% (meta municipal) fica: 6,27% + (3,135%) = 9,405% 
- Situação Y 
Meta: 9% = 873,52 (p/ uma geração de 9.705,31 t RSU/mês)  
Piracicaba deixa de enviar para o Aterro: 6,11% 
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Aumentando em 50% (meta municipal) fica: 6,11% + (3,055) %= 9,165% 
Resposta: A metas estipuladas no PMGIRS do município de Piracicaba são previstas 
tendo em vista ações que são citadas abaixo: 
Piracicaba conta atualmente com 5 caminhões realizando a coleta de materiais 
recicláveis porta a porta, 3 caminhões realizando a coleta de prédios e condomínios, 3 
caminhões realizando a coleta de catacacareco e 3 caminhões para auxílio a 
Cooperativa Reciclador Solidário. Atualmente existem 9 ecopontos em operação no 
município de Piracicaba e há o planejamento para implantação de mais alguns 
ecopontos. Ampliação da Cooperativa Reciclador Solidário através da disponibilização 
de uma estrutura adequada para a triagem e comercialização dos materiais recicláveis.  
Além disso, está em andamento a construção da Central de Tratamento de Resíduos 
Palmeiras que durante o processo de Tratamento dos Resíduos irá separar os 
resíduos recicláveis e resíduos orgânicos, contribuindo assim para aumento 
significativo da quantidade de material reciclável que deixará de ser aterrado. 
 
 

5 - E. Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS)  
1. A PPP prevê implantação de Unidade de Tratamento de RSS na CTR Palmeiras?  
Resposta:  A PPP firmada entre a Prefeitura Municipal de Piracicaba e a empresa 
Piracicaba Ambiental não contempla a gestão dos resíduos de serviços de saúde. 
 
2. Caso não tenha previsto, houve alguma discussão sobre os atuais custos com a 
gestão de RSS?  Não é muito caro realizar esse transporte para tratamento em 
Mauá/São Bernardo? 
Pelo que eu vi o contrato com a empresa Stericycle foi firmado após a realização da 
licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 003/2011, por volta de 
janeiro/fevereiro de 2011. 
O prazo de duração do contrato firmado é de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 meses (Art. 57 – Lei 8666/93).  
Nessa situação, a previsão para realização de uma nova licitação é Janeiro de 2016, 
tendo que ser elaborada já no segundo semestre do próximo ano. 
Logo, o PGIRS deveria contemplar um estudo sobre alternativas para gestão do RSS, 
indagando se seria interessante uma PPP para Gestão de RSS no município de 
Piracicaba?  Na minha opinião sim, pois, resumidamente: 
- a empresa vencedora investiria em uma Unidade de Tratamento de RSS 
- Após o término do contrato a unidade ficaria para o município (bem reversível) 
- A empresa vencedora poderia tratar resíduos de outros municípios da região, 
gerando receita acessória, diminuindo os custos para o município de Piracicaba 
Resposta:  Conforme a Lei Federal 11.079/2004, é vedada a celebração de contrato de 
parceria público-privada cujo valor do contrato seja inferior a 20 milhões. 
A Comissão de Revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos discutiu esse 
assunto, colocando como ações de curto prazo a definição, através de uma normativa 
municipal, quem são os pequenos e quem são os grandes geradores de RSS no 
município. A partir disso, será realizado um estudo de viabilidade, a médio prazo, para 
estabelecer critérios e implantar um sistema de cobrança para a coleta, tratamento e 
destinação final adequada dos RSS, contribuindo assim para a redução dos custos da 
gestão de RSS no município de Piracicaba. 
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 6 - *Mensagem: *Prezados/as, trabalhei em alguns projetos do tipo 
recolhimento de lixo seletivo em mais de 22 praias do litoral de São Paulo e segue uma 
dica que gostaria de compartilhar e por acreditar que temos obrigação de melhorar a 
coleta urgente em razão da nova política de resíduos sólidos. Um plano muito simples 
e sustentável é exigir que os mercados em qualquer porte passem a utilizar os sacos 
de embalagem nas cores que determinam o descarte de cada produto: Azul: papel e 
papelão / Vermelho: plástico/ Verde: vidro / Amarelo: metal / Marrom: resíduos      
orgânicos. Prezados e deverá ser criado um selo verde para os comerciantes que 
adotarem esta pratica até com algum subsidio de abatimento no IPTU ou incentivo em 
publicidade sustentável, uma vez que este processo vai baratear em muito a coleta de 
lixo na cidade, diminuindo o lixo dos aterros que estão com os dias contados, 
Senhores/as, num único verão nessas praias em que trabalhei com projeto parecido 
foram coletados +de 40 toneladas de lixo seletivo e tudo foi revertido para entidades 
que acolhem crianças e pessoas de maior idade, a ideia está aí só falta boa vontade. 
Resposta: Sr. Paulo, agradecemos as suas sugestões, porem não entendemos em 
que momento seriam utilizados os sacos de embalagem (no momento do 
empacotamento das compras, na venda das embalagens para o consumidor ou no 
descarte de materiais consumidos dentro do mercado). Contudo, em Piracicaba já 
foram realizadas algumas ações: 
- No início dos anos 2000, foi experimentada a implantação de sacolas do “Projeto 
Sacola Verde” em alguns supermercados, com o objetivo de estimular a separação de 
recicláveis e acondicionamento dos mesmos nessas sacolas. Porem verificou-se que 
só o uso de sacolas de cores diferenciadas não obteve o resultado esperado, pois o 
consumidor utilizava a sacola verde para descarte de materiais orgânicos. Contudo, o 
objetivo atual das práticas de educação ambiental voltadas para resíduos sólidos é 
minimizar a quantidade de embalagens e incentivar o uso de sacolas duráveis nas 
compras; 
Já para armazenamento e destino dos materiais recicláveis, incentivamos o uso de 
apenas um saco ou o reuso de embalagens (por exemplo, sacolas plásticas de 
supermercados, caixas de papelão), facilitando a rotina nas residências e otimizando 
espaço. Quanto a segregação dos tipos de materiais recicláveis, é realizada na 
cooperativa.  
  
 7 - Diretriz 26: Criar e manter um banco de dados unificado, que conste os 
tipos, classificações, quantidades e destinação final dos resíduos industriais gerados 
ou que possuem etapas de sua gestão no município. Incentivar a utilização dos 
resíduos industriais reciclados e coprodutos produzidos com estes resíduos, em obras 
públicas e privadas, desde que estas utilizações estejam aprovadas pelo órgão de 
controle ambiental (CETESB) e atendam aos requisitos técnicos necessários.  
 
Problema/justificativa  
 
O conhecimento dos tipos, quantidades e destinação dos resíduos industriais gerados 
ou que possuem alguma etapa de sua gestão no município permite a definição de 
ações públicas e privadas mais precisas para a redução, reutilização e reciclagem dos 
mesmos. Redução dos custos com as obras públicas e privadas sem 
comprometimento da qualidade. 
 
Metas  
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Curto prazo  
 
Definição do projeto do Banco de Dados, incluindo origem e fluxos de informações, 
responsáveis, etc.  
 
Criação do banco de dados.   
 
Criar Projeto de Lei que visa à utilização de resíduos industriais reciclados e 
coprodutos em obras públicas (Responsáveis – Prefeitura). 
Resposta:  A Comissão considera as contribuições pertinentes e as mesmas serão 
incorporadas no documento do PMGIRS. 
 
 

8 – Considerando o inciso XVIII, do artigo 19, da Lei 12.305/10, verifica-se que 
na proposta no PMGIRS em revisão, pagina 19 do Volume I, relativa a Organização do 
Conteúdo, a ausência do inciso XVIII. Assim encaminha essa contribuição à Comissão 
de Revisão do PMGIRS de Piracicaba. 
Resposta:  A Comissão identificou a falha e incluirá o inciso XVIII na página 19 do 
Volume I. 
  
 9 – Considerando o diagnóstico no Capitulo 2 do Volume I e as Diretrizes 14 e 
15, do PMGIRS de Piracicaba, além das áreas apontadas pela CETESB, sugere-se a 
identificação e especificação dos passivos ambientais ou citação expressa caso não 
exista passivos, exemplo: aterro em encerramento, pontos de descartes irregulares 
(viciados), etc. 
Resposta : Os dados apresentados no diagnóstico de áreas contaminadas foram 
obtidos diretamente dos relatórios da CETESB, os quais, no entendimento comissão, 
não contempla aterros em encerramento. Acatando à sugestão, o aterro em 
encerramento localizado no município, será incluso na Tabela 22 do Volume 1 do 
PMGIRS em coluna específica. No tocante a pontos de descarte irregular de resíduos, 
no Volume 2, Anexo 11 do PMGIRS estão identificados 39 pontos no Município de 
Piracicaba. A comissão entende que estes pontos não caracterizam-se como passivo 
ambiental, uma vez que os resíduos ali depositados são frequentemente removidos 
pelo Serviço de Limpeza Pública do Município.  
 
 10 – Considerando a utilização de dados secundários no diagnóstico dos 
resíduos sólidos urbanos para revisão do plano, salienta-se a importância da 
composição gravimétrica e sugere-se sua realização, conforme já previsto na Diretriz 
nº 11 do plano em revisão. 
Resposta:   Conforme consta nas ações da diretriz 11 do PMGIRS, será contratado o 
serviço para realização da análise gravimétrica, com metodologias a serem definidas 
por especialistas da área. 
 
 11 – Considerando o inciso XVIII da Lei 12.305/10, sugere-se a especificação 
no sistema de calculo do PMGIRS (capitulo 2 do volume I) do custo do serviço de 
limpeza, quanto e de que forma a munícipe paga pelo serviço, qual a fonte de recurso 
para manutenção dos serviços ligados aos RSU e, quanto o município arrecada da 
população para este serviço. 
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Resposta: Acreditamos que você deve ter se referido ao art. 19 da PNRS inciso XIII, 
temos a informar que a Comissão de Resíduos disponibilizou no PMGIRS os valores 
contratuais de serviços de limpeza urbana no Capítulo 2: Diagnóstico, item Sistema de 
Cálculo de Custos da Limpeza Urbana e referente as demais informações quanto a 
forma de pagamento pelo munícipe e valor pago pela população por este serviço, 
estaremos incluindo no mesmo item do Diagnóstico. Receita arrecadada com taxas e 
tarifas referentes à gestão e manejo de RSU:16.420.585,68 R$/ano no ano de 2013. 
 
 12 – Sugere-se que as legislações mencionadas da pagina 114 até a página 
132 no volume I, sejam citadas no Volume II do PMGIRS; 
Resposta:  A Comissão de revisão do Plano considerou relevante que a legislação 
permanece no volume I do PMGIRS, por considerar esse item como diagnóstico 
essencial para consolidação das metas. 
 
 13 – Considerando o diagnóstico das ações de educação ambiental 
apresentado no Capitulo 2 do Volume I do PMGIRS em revisão, sugere-se a inclusão 
também como indicador a QUANTIDADE de participantes nas ações de educação 
ambiental; 
Resposta:  A Comissão de Revisão do PMGIRS considerou pertinente incluir os dados 
do NEA – Núcleo de Educação Ambiental da SEDEMA. Porém, não temos os dados 
das ações realizadas por outras entidades no município de Piracicaba. Os dados da 
tabela abaixo se referem ao atendimento realizado pelo Núcleo de Educação 
Ambiental / SEDEMA no ano de 2013, voltado apenas para o tema resíduos sólidos: 
 

AÇÃO 
PÚBLICO 

ATINGIDO              
(PESSOAS) 

CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DA SEDEMA 73 
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS INFORMATIVAS JUNTO A 
FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS PRIVADAS DURANTE A SEMANA 
INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO 

282 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RECICANTO JUNTO AO PÚBLICO 
ESCOLAR 

219 

AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS JUNTO A 
ESCOLAS PÚBLICAS E CENTROS COMUNITÁRIOS 

132 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL 50 
TOTAL 756 

 
 
 14 – Considerando a Diretriz nº 30 do PMGIRS em revisão, sugere-se que a 
comissão de monitoramento e avaliação do plano tenha a inclusão de representantes 
de outros seguimentos, exemplo: catadores de materiais recicláveis, transportadores 
de resíduos, etc. 
Resposta:  Quanto à participação de catadores organizados a Comissão considera 
relevante a participação como membro da Comissão de acompanhamento do 
PMGIRS. Quanto à participação de representantes de transportadores de resíduos, a 
comissão de revisão de PMGIRS considera importante convidá-los para reuniões 
específicas sobre o assunto e não como membros permanentes. Informamos também 
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que a Comissão de Acompanhamento do PMGIRS solicitará outras representações 
pertinentes a participação neste processo. A Comissão será nomeada por Decreto pela 
Prefeitura Municipal. 
 
 15 – Considerando o Capitulo 2 e das Diretrizes 1 e 2, considerando o artigo 20 
e o inciso VII do artigo 19, ambos da Lei 12.305/10, sugere-se que sejam especificadas 
as regras de transportes no PMGIRS e, ainda normatizada a solicitação de 
apresentação junto com PGRS das ações de emergência (contendo contato, 
responsáveis, etc) em caso de acidentes. 
Resposta: A Comissão entende que no que tange as regras de transporte, há uma 
descrição no Capítulo 1 – Diagnóstico referente ao transporte de cada tipo de resíduos 
(item 3 – sistema de coleta, sub-ítens: transporte e logística) e as legislações 
específicas são contempladas nos contratos de prestação de serviços. 
 
OBSERVAÇÃO:  As contribuições a seguir foram retiradas da ATA transcrita da 
Audiência Pública que ocorreu em 26/08/2014.   
 

16 - Verificamos, num primeiro momento, uma dificuldade em relação à 
gravimetria, a composição dos resíduos baseadas no levantamento do IBGE de 2008 
que os dados poderiam estar um pouco desatualizados e isso acabaria influenciando, 
inclusive na questão da coleta seletiva, de outras decisões, de logística reversa, uma 
vez que não tenham as devidas modificações. 
Resposta:  A Comissão de elaboração do PMGIRS de Piracicaba, realizou uma revisão 
das informações/pesquisas existentes referentes as análises gravimétricas de resíduos 
encontraram levantamentos específicos de Piracicaba, entretanto, com metodologias 
muito específicas, não consolidadas ou com datas anteriores ao IBGE.  
Neste sentido, considerou mais adequado usar referências nacionais como as do IBGE 
e ABRELPE, que são corroboradas pelo Plano Nacional de Resíduos. Eventuais 
divergências entre os levantamentos do IBGE e a realidade local serão corrigidas com 
a realização do estudo de composição gravimétrica previsto na diretriz 11 a ser 
realizada durante os próximos 2 anos. 
 

17 - Achamos positiva a questão de previsão de soluções consorciadas, 
incluindo outros municípios, mas apresentamos uma preocupação, nós estamos 
baseados ainda no centro de resíduos PALMEIRA e, ao que consta, e ai vai uma 
pergunta, ainda estaria em fase de estudo de impacto ambiental. Foi apresentado o 
termo de referência, ainda não há o licenciamento e talvez isso atrase, o que 
comprometeria as metas de curto prazo. 
Resposta:  Referente as soluções consorciadas, a Comissão coloca no Plano de 
Resíduos a Diretriz 29: Desenvolver a gestão de resíduos sólidos de forma associada 
aos municípios da Aglomeração Urbana de Piracicaba (AU-Piracicaba). Referente a 
CTR PALMEIRAS, temos a informar que está com a Licença de Instalação expedida 
em 05/09/2014.  
 

18 - Com  relação aos indicadores de desempenho, no  último relatório 
apresentado em agosto, diz que essa questão ainda estaria sendo trabalhada, que não 
disponibilizariam dados, ainda não havia dados disponíveis, a mesma coisa com 
relação às definições de responsabilidade desse trabalho de logística reversa, e aí uma 
pergunta, será que este trabalho desta Audiência Pública  não teria sido muito rápido, 
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não teria sido melhor concluir esses estudos primeiro, já que alguns levantamentos 
ainda não foram concluídos, segundo os relatórios da própria Comissão? 
Resposta:  A Comissão elaborou os indicadores para o PMGIRS que estão descritos 
no Capítulo 4 referente a Gestão do Plano. 
  

19 - Uma outra questão é a questão relativa a educação ambiental, verificamos 
dados de metas de curto prazo, até quatro anos...até dez anos, médio prazo, de quatro 
a dez, como estava ali, e longo prazo, de onze a vinte, a questão é de que a educação 
ambiental se refere a capacitação de professores da rede pública, aí uma pergunta, é 
esse limitante? E como contemplar isso com a questão do um por cento que a ARES 
PCJ tem por obrigação contratual investir em educação ambiental, o que dá algo em 
torno de cento e sessenta e cinco mil reais por mês. Talvez fosse o caso de uma 
consideração respeito. 
Resposta:  As diretrizes e metas de educação ambiental explicitadas no Plano 
englobam a diversidade da população, incluindo não apenas professores da rede de 
ensino formal de Piracicaba, mas também a sociedade civil e outros segmentos. Com 
relação ao investimento de 1% da contraprestação para educação ambiental, o valor 
gira em torno de R$ 23 a R$25 mil por mês e, para aplicação do recurso, o GMEA 
(Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental) está elaborando um termo de 
referência, pautado nas metas do PMGIRS, para contratação de serviços e produtos 
voltados a resíduos sólidos. 
 

20 - A questão dos catadores tem metas e não tem aí um detalhamento da 
inclusão desse trabalho, pelo menos eu não vi, fica essa questão também. 
Resposta:  A inclusão dos trabalhadores informais é um assunto complexo que 
demanda ações conjuntas entre as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, 
Secretaria de Trabalho e Renda e Secretaria de Defesa do Meio Ambiente. O 
detalhamento das ações ocorrerá com a articulação das secretarias envolvidas, 
visando atingir as metas descritas no PMGIRS. 
 

20.1 - Essa preocupação da gravimetria, da composição dos resíduos, 
influenciaria inclusive nos custos. Aparentemente se gastaria um valor de transporte 
desse material de coleta que, em princípio, seria obrigação da PIRACICABA 
AMBIENTAL, em razão da PPP do lixo, algo em torno, se não me falha a memória, de 
dois e trinta a dois e quarenta por quilo, quando a venda desse produto é 50 algo em 
torno de zero trinta e nove. Se eu estou correto, ou não, nessas afirmações, essa é 
uma primeira impressão, mas, de qualquer forma, a impressão que nos resta é que fica 
mais caro o recolhimento do que a própria venda desses resíduos, e aí tem uma 
pergunta, de como tratar isso? 
Resposta:  A coleta dos materiais recicláveis é muito cara. No PMGIRS, nós incluímos 
ações na diretiva 22 referente a otimização da logística da coleta dos materiais 
recicláveis, além da diretiva 15, que prevê a ampliação da implantação de Ecopontos 
que além de serem pontos para descarte de RCC também são utilizados para o 
descarte de materiais recicláveis. Essas ações minimizam o impacto dos custos da 
coleta seletiva. 
 
 

21 - As metas de coletas seletivas, ela se fala muito na triagem pelo 
RECICLADOR SOLIDÁRIO, e aí uma pergunta, se as metas de coleta estão 
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compatíveis, parece que não estariam. A comparação, em termos de redução, ela se 
faz em nível estadual. Por que não se fazer a comparação de redução mês a mês na 
redução dos resíduos gerados?  
Resposta:  As metas de coleta seletiva devem ser elaboradas, compatibilizando o 
sistema de coleta e a triagem dos materiais recicláveis. Existem oscilações durante o 
ano tanto na coleta de materiais recicláveis, quanto na comercialização dos materiais 
recicláveis e, por isso, foram definidas metas gerais a curto, médio e longo prazo. Mas 
é importante observar que existe um acompanhamento mensal do Poder Público com 
atenção às ações de coleta e triagem necessárias para o alcance das metas.   
 

22 - Dados apresentados no inquérito civil de resíduos, eles acabam dizendo 
que, nos últimos dez anos, nós não tivemos aumento de coleta seletiva, então talvez 
estejamos um pouco tímidos nessa questão das metas. E aí uma pergunta então, 
como resolver essa questão?  
Resposta: A comissão entende que a questão se refere à coleta realizada pela 
Cooperativa Reciclador Solidário e pelo Projeto Reciclar 2000 encerrado em 2008. 
A Cooperativa Reciclador Solidário sempre realizou a coleta seletiva denominada porta 
a porta, e o Projeto Reciclar 2000 realizava a coleta de materiais recicláveis em 
empresas e demais pontos comerciais do município.  
Se considerarmos somente a coleta realizada pela Cooperativa Reciclador Solidário 
(residencial) podemos verificar o aumento da coleta de materiais recicláveis, 
principalmente a partir de novembro de 2012, quando a Prefeitura Municipal de 
Piracicaba disponibilizou em 100% da área urbana do município os serviços de coleta 
seletiva.  

 

 
Figura. 01 – Total de recicláveis coletados pela Prefeitura Municipal em kg/ano.  

 
23 - A questão da logística reversa nos preocupou bastante o fato de ter 

previsão apenas para pneumático, e ter, previsto no Plano, medidas judiciais para 
forçar as empresas produtoras, fabricantes, importadoras, a implantar um sistema de 
logística reversa ou restituir ao município, quando isso é uma definição que o município 
pode ter, pelo artigo trinta e três, pelo artigo vinte, e impor essa exigência ou, pelo 
menos, cobrar isso, ainda que judicialmente se não houver acordo judicial, mas é uma 
preocupação o município arcar com isso, e a previsão da logística reversa, em 
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princípio, foi muito focada no Plano a questão dos pneumáticos, então mais uma 
preocupação, porque não os outros setores?  
Resposta:  Conforme a Diretriz 19: Realizar a gestão compartilhada dos resíduos 
perigosos (eletroeletrônicos, pilhas e baterias e lâmpadas fluorescentes) conforme o 
que dispõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Comissão buscou não somente 
o trabalho de logística reversa de resíduos de pneus, mas também dos resíduos 
perigosos e outros priorizados conforme a PNRS. 
 

23.1 - A gente viu o que está sendo feito, convênios com setor de limpeza 
pública, de higiene pessoal, mas como estaria isso e porque não abranger todos os 
setores da cadeia produtiva? E ficar apenas nestas áreas? Tudo bem, estão sendo 
elaborados termos de compromissos, com a secretaria de meio ambiente, nós, 
enquanto ministério público, estamos participando dessas tratativas com a secretaria 
de meio ambiente, mas entendemos que o Ministério Público está pagando...aliás, o 
município está pagando um preço alto por algo que não seria da atribuição do 
município. E talvez fosse o caso até de a gente pensar em termos de taxas de lixo. 
Ações preventivas e corretivas aí, gerenciamento de contratos, de resíduos de 
construção civil, etc. talvez as metas, poderiam ser já mais arrojadas neste começo 
porque não é algo que dependa tanto do município.  
Resposta:  Em relação ao convênio ABIPLA – Associação Brasileira da Indústria de 
Produtos de Limpeza e Afins, ABIHPEC – Associação Brasileira das Industrias de 
Higiene Pessoal e Cosméticos, o município de Piracicaba foi selecionado mediante 
diagnóstico realizado anteriormente pelas associações mediante o Termo de 
Compromisso junto ao SMA. Outro setor é o de embalagens de lubrificantes, que 
procurou o município de Piracicaba para auxiliar na divulgação do programa jogue 
limpo (retorno de embalagens de óleo lubrificante) e foi lançado a Campanha com o 
auxílio do Município de Piracicaba em 04/06/2014. A RECICLANIP, recicladora de 
pneus criada pela ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, foi a 
primeira a realizar convênio com a Prefeitura de Piracicaba, assinado em 18 de 
fevereiro de 2010, referente a retirada de pneus inservíveis no município de Piracicaba. 
Referente a “taxas de lixo” a comissão propõe no PMGIRS a realização de estudos 
gravimétricos dos Resíduos Domiciliares e dos Resíduos de Serviço de Saúde para 
estudar e diagnosticar a viabilidade do grande gerador pagador. Assim como, as metas 
de logística reversa de acordo com as determinações das esferas federal e estadual. 
 
 

24 - Na avaliação dos impactos ambientais a gente verificou, por exemplo, que 
não está o CTR PALMEIRAS, embora isso seja uma obrigação da PIRACICABA 
AMBIENTAL, dentro da parceria público privada dos resíduos. Mas, é um 
questionamento que isso deveria ter sido levantado, pelo menos como passivo 
ambiental, a exemplo de grandes empresas que talvez o tenham ou estejam em 
recuperação. Mas, a gente sentiu, assim, a falta de um dado local, era uma questão 
mais de dados estaduais.  
Resposta:  Acreditamos que ao invés da CTR Palmeiras, o questionamento refere-se 
ao antigo Aterro do Pau Queimado. 
A Comissão concorda com a inclusão do Antigo Aterro Pau Queimado no diagnóstico 
dos passivos ambientais, porém destacamos que existe a Diretriz 14 que trata do 
encerramento, recuperação ambiental e monitoramento do Aterro Sanitário do Pau 
Queimado. 
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25 - A própria reciclagem, material de coleta seletiva hoje, anualmente, uma 

informação prestada no inquérito civil, são cento e treze, aproximadamente cento e 
treze mil toneladas, com recolhimento de dois cento e quarenta, isso representaria um 
ponto oitenta e cinco por cento da coleta. A gente pensa também que isso poderia ser 
mais ágil nessas metas iniciais de curto prazo e de médio prazo. A gente verifica que, 
as vezes, médio prazo significa manter um cadastro atualizado com o plano e não 
incremento de outras informações. Mas, na questão da logística, a restrição a 
pneumáticos nos preocupou bastante. 
Resposta:  A Comissão da Revisão do Plano de Resíduos, com base no IBGE e nos 
estudos de municípios próximos como Campinas, decidiu trabalhar com o percentual 
de 30% passível de reciclagem. 
Considerando o total de RSD de 2013 de 113.571,83 ton/ano, a quantidade do passível 
de reciclagem no município de Piracicaba seria de 34.071,55 ton/ano. A Prefeitura 
Municipal de Piracicaba coletou 2.905,00 ton/ano (SEDEMA dados 2013) que significa 
8,5% do potencial de material reciclável ou 2,56% do total de RSD coletados no 
município. 
O dado usado de 2.140,89 ton/ano corresponde somente ao material comercializado 
pela Cooperativa Reciclador Solidário. 
No site www.cidadessustentaveis.org.br, verificamos que os municípios a seguir 
apresentam percentual similar de materiais recicláveis referente aos Resíduos Sólidos 
Domiciliares – RSD, conforme segue: 
 

MUNICÍPIOS ANO DE 
REFERÊNCIA 

PERCENTUAL DE MATERIAL 
RECICLÁVEL DO TOTAL DE 
RSD 

LIMEIRA 2013 0,79% 
CAMPINAS 2012 2,09% 
SOROCABA 2013 1,87% 
PIRACICABA 2013 2,56% 
 

As Metas previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
PMGIRS propõem: 
Diretriz 22 : Elevar a quantidade média de material reciclável coletado no município de 
Piracicaba. 
METAS 
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26 - O Plano de Educação Ambiental de Piracicaba em Resíduos Sólidos foi 

elaborado? Pois **não encontrei nada falando dele no Plano e pelo que pesquisei a 
Empresa Coliseu Eng. foi contrata (Contrato 03/2014) pela Ares-PCJ em março deste 
ano para elaborá-lo num prazo de três meses.* 
Resposta:  Sim, o Programa de Educação Ambiental - Resíduos Sólidos e 
Procedimentos para Aplicação de Recursos Financeiros foi entregue para a Ares-PCJ 
no dia 14/08/2014 e para a SEDEMA e GMEA (Grupo Multidisciplinar de Educação 
Ambiental) no dia 21/08/2014. O documento foi elaborado pela Empresa Coliseu 
Engenharia e Consultoria Empresarial com acompanhamento da Ares-PCJ e GMEA e 
tem por objetivo priorizar ações que estimulem a minimização de resíduos. O 
documento completo pode ser encontrado no link: 
http://gemeapiracicaba.wordpress.com/biblioteca/ 
 
 

27 - Inserir no plano de resíduos a compostagem de resíduos orgânico 
domiciliar. 
Resposta: Conforme consta no contrato da “PPP do Lixo” está previsto a 
compostagem dos resíduos sólidos orgânicos coletados no município. Porém, nada 
impede que a compostagem seja realizada nas residências para uso próprio das 
pessoas que se interessarem em implantar esse sistema em sua moradia. 
 

28 - Pressionar os produtores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes a 
cumprir a logística reversa. 
Resposta: A Comissão de Revisão do Plano de Resíduos Sólidos concorda com essa 
contribuição e disponibiliza no PMGIRS a Diretriz 19: Realizar a gestão compartilhada 
dos resíduos perigosos (eletroeletrônicos, pilhas e baterias e lâmpadas fluorescentes) 
conforme o que dispõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Informamos ainda, 
que não há até o presente momento, acordos setoriais referentes às lâmpadas 
fluorescentes e produtos eletroeletrônicos. 
 
 

29 - Solicita discutir parceiras, obrigações destas parcerias na coleta seletiva 
municipal em relação à Cooperativa Reciclador Solidário. 
Reposta: A Comissão de Revisão do PMGIRS propõe na Diretriz 6: Fortalecer a 
Cooperativa Reciclador Solidário; e aguarda as definições de METAS de triagem a 
serem estabelecidas pela Cooperativa Reciclador Solidário. 
 

30 - O que impede o aumento da coleta seletiva? A quantidade de vezes por 
semana que passa nos bairros? Sugestão: aumentar isso como se fosse uma coleta de 
lixo, terça, quinta e sábado, coleta de lixo, segunda, quarta e sexta, passa a coleta 
seletiva. 
Resposta: A Comissão de Revisão do Plano de Resíduos dispõe na Diretriz 22: Elevar 
a quantidade média de material reciclável coletado no município de Piracicaba. A 
Comissão de Resíduos, ao estudar essa diretriz, precisou levar em consideração não 
só o aumento do material da coleta seletiva que inclui também trabalhos de Educação 
Ambiental, mas a triagem deste material, pois não adianta aumentar a quantidade de 
material coletado sem aumentar a eficiência da triagem destes materiais na 
Cooperativa Reciclador Solidário.  Conforme descrito no PMGIRS estamos aguardando 
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as negociações entre a Prefeitura Municipal de Piracicaba e a Cooperativa Reciclador 
Solidário, principalmente referente a demanda de materiais recicláveis coletados e a 
capacidade de triagem da Cooperativa. 
 
 

31 - Sugestão de trabalhar não só a questão da Educação Ambiental com 
resíduos mas também a cultura, design, arte e outras formas de aproveitamento de 
resíduos e de educar. 
Resposta: Agradecemos as sugestões e procuraremos incentivar práticas como essas 
e incorporá-las nas ações do PMGIRS. 
Em Piracicaba, alguns eventos são realizados com foco na sua sugestão, como:  
- Feira da Barganha: realizada pela USP/Recicla e parceiros, com oficinas de 
reaproveitamento de resíduos, apresentações culturais relacionadas ao tema resíduos 
e folclore de Piracicaba e incentivo a reutilização; 
- Recicle Fashion: evento realizado todos os anos pela Fundação Raízen e estimula a 
criatividade de crianças, jovens e adultos a partir da confecção de roupas com 
materiais de reuso.  
- Expo Ambiental Piracicaba: Realizada pela Prefeitura Municipal, com oficinas de 
reaproveitamento de materiais para uso de decoração e design de interiores. 
 
 
OBSERVAÇÃO: As contribuições abaixo referem-se às solicitações de participação 
posterior ao prazo de contribuições (até 26/09/2014), que a Comissão abriu exceção 
para recebê-las: 
 
 32 - Outra questão solicitada é a inclusão na diretriz 6, que fala sobre 
fortalecimento da Cooperativa Reciclador Solidário, incluirmos um texto que informe 
que todo material reciclável será prioritariamente destinado para essa (ou outra) 
Cooperativa. 
Resposta: A Comissão coloca como ação da Diretriz 6, a renovação de Convênio 
entre a Prefeitura Municipal de Piracicaba e a Cooperativa Reciclador Solidário. 
Conforme constam nas METAS da Diretriz 6, “no momento não foi possível estabelecer 
as metas referentes à capacidade total de triagem e beneficiamento de recicláveis a 
serem realizados pela Cooperativa, uma vez que, a Cooperativa do Reciclador 
Solidário encontra-se (agosto de 2014) em processo de reestruturação e 
redimensionamento de sua atuação, que deverão ser apresentadas para a Prefeitura 
do município de Piracicaba, para serem, futuramente, incorporadas e este Plano.” 
 
 
 33 - Um ponto debatido foi a questão da coleta dos recicláveis, pois já temos 
ciência que ela não é feita com qualidade conforme depoimentos. Em vista disso, não 
poderíamos sugerir para ser elaborado indicadores e critérios de qualidade, bem como 
metas de quantidade para a coleta desses materiais? 
Resposta: Quanto a “ciência de que a coleta seletiva não é feita com qualidade 
conforme depoimentos...”, é uma afirmação que não procede ao nosso conhecimento, 
pois em estudos realizados em outros municípios, Piracicaba encontra-se em 
condições iguais ou superiores aos serviços de coleta seletiva, como poderá ser 
observado abaixo: 
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No site www.cidadessustentaveis.org.br, verificamos que os municípios a seguir 
apresentam percentual similar de materiais recicláveis referente aos Resíduos Sólidos 
Domiciliares – RSD, conforme segue: 
 
 

MUNICÍPIOS ANO DE 
REFERÊNCIA 

PERCENTUAL DE MATERIAL 
RECICLÁVEL DO TOTAL DE 
RSD 

LIMEIRA 2013 0,79% 
CAMPINAS 2012 2,09% 
SOROCABA 2013 1,87% 
PIRACICABA 2013 2,56% 
 

As Metas previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
PMGIRS, que está em fase de finalização propõem: 
Diretriz 22 : Elevar a quantidade média de material reciclável coletado no município de 
Piracicaba. 
 
METAS 

 
 
Quanto a elaboração de indicadores e critérios de qualidade, já estão descritos no 
PMGIRS no Capítulo 4: Gestão do Plano de Resíduos, item INDICADORES DE 
RESÍDUOS NO MUNICÍPIO. Como exemplo: 

• Participação da população nos serviços disponíveis de acordo com 
ligações 156 (SIP); 

• Disponibilidade das Condições de Trabalho, critérios: legalidade do 
contrato empregatício; acesso a sanitários; refeitórios; EPIS; e 
treinamento aos funcionários operacionais 
Entre outros. 

 
Os indicadores permitirão acompanhar com maior exatidão possíveis falhas no sistema 
e aprimoramento do processo de coleta seletiva. 
 
 34 - Não encontramos no texto estudado, que a separação do lixo nos 
domicílios deverá ser feita em 3 frações: 
a) Recicláveis 
b) Compostáveis (orgânico) 



Prefeitura do Município de Piracicaba 
Estado de São Paulo – Brasil 

Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente - SEDEMA 
Divisão de Gestão de Resíduos  

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
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c) Inservíveis (inertes) 
Resposta:  
Dentro da categoria Resíduos Sólidos Domiciliares, o PMGIRS contempla 3 tipos que 
devem ser segregados pela população no âmbito do domicílio: 
- Resíduos Sólidos Domiciliares, onde incluem-se os “inservíveis” ou melhor definindo 
os rejeitos. 
- Resíduos Sólidos Domiciliares – Coleta Seletiva  
- Resíduos Sólidos Domiciliares – Bens Inservíveis 
 
 
 

PIRACICABA, 23 DE OUTUBRO DE 2014. 


