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PLANO DE SANEAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 
PIRACICABA 

 

 

 A implementação da Política Municipal de Saneamento para os Resíduos Sólidos 
Urbanos, programa que ora se apresenta, é mais um passo fundamental na busca da 
universalização das ações e serviços de saneamento ambiental no município de 
Piracicaba.  

 Segundo a Lei Nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, o titular dos serviços públicos 
de saneamento básico formulará a respectiva política de saneamento devendo, para 
tanto:  

 I - elaborar os Planos de Saneamento Básico, nos termos desta Lei;  

 II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua 
atuação;  

 III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, 
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, 
observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água;  

 IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários;  

 V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput 
do art. 3º desta Lei;  

 VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento;  

 VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da 
entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos 
contratuais. 

 A respectiva Lei, no seu Artigo 19, a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual 
abrangerá, no mínimo:  

 I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 
apontando as causas das deficiências detectadas;  

 II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os 
demais planos setoriais;  

 III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, 
de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 
governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;  

 IV - ações para emergências e contingências;  

 V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas.  
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  § 1º Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, 
podendo ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada 
serviço.  

  § 2º A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada 
serviço serão efetuadas pelos respectivos titulares.  

  § 3º Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os 
planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos.  

  § 4º Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em 
prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

  § 5º Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de 
saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de 
audiências ou consultas públicas.  

  § 6º A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o 
cumprimento pelo prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época 
da delegação.  

  § 7º Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento 
básico devem ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei.  

  § 8º Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá 
englobar integralmente o território do ente da Federação que o elaborou.  

 Com base nesta legislação, o município de Piracicaba apresenta neste 
documento, parte integrante do Plano de Saneamento Básico, o Plano de Saneamento 
dos Resíduos Sólidos Urbanos, elaborado através do profundo conhecimento dos 
conceitos e parâmetros envolvidos que constituem o embasamento fundamental para o 
alcance de soluções factíveis e eficazes.  

 É fundamental a compreensão de que este Plano de Saneamento dos Resíduos 
Sólidos Urbanos não se encerra com a produção e publicação deste trabalho. O Plano ora 
exposto é, na verdade, um processo absolutamente dinâmico de planejamento das ações 
e serviços de saneamento de Piracicaba. Para tanto, é indispensável um monitoramento 
permanente dessas ações e serviços, de forma que seja possível aprimorar a sua gestão, 
através da produção e divulgação sistemática de dados e de informações atuais e 
confiáveis, da conseqüente geração de indicadores e de índices setoriais, da valorização 
e garantia do controle e da participação popular.  

 Esse processo irá assegurar a permanente atualidade do Plano de Saneamento 
dos Resíduos Sólidos Urbanos, que deverá sofrer ajustes em função de eventuais 
mudanças conjunturais.    
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INTRODUÇÃO: 

 A elaboração do Plano de Saneamento dos Resíduos Sólidos Urbanos do 
Município de Piracicaba exigiu a definição de uma metodologia capaz de diagnosticar 
satisfatoriamente o quadro do saneamento ambiental em Piracicaba, no que tange aos 
resíduos sólidos, e de propor ações a serem implementadas no sentido de se buscar a 
solução gradual e global das carências deste serviço na cidade.  

 Dessa forma, a metodologia utilizada nas diversas etapas incluiu tanto a tomada 
de decisões relativas a aspectos conceituais quanto o desenvolvimento de trabalhos 
específicos e interdisciplinares.  

 Com a atribuição de elaborar este Plano, foi constituído um grupo de trabalho 
composto por representantes dos órgãos da Prefeitura Municipal de Piracicaba afetos ao 
Saneamento, representantes de universidades e sociedade civil sob coordenação da 
SEDEMA – Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, responsável pelo suporte 
técnico.  

 Inicialmente e para subsidiar o conhecimento dos serviços de saneamento no 
município, foi elaborado diagnóstico setorial relativo aos resíduos sólidos. Esse 
diagnóstico foi produzido com base nos dados e informações disponíveis nos diversos 
órgãos da Administração Municipal.  

 Além da elaboração deste diagnóstico, foi realizada uma síntese dos planos e 
programas prioritários do Executivo Municipal que incluem o componente saneamento, 
possibilitando assim uma análise mais abrangente da realidade municipal.  

 Acrescente-se, ainda, a constatação importante da possibilidade de atualização 
permanente do banco de dados gerador do indicador escolhido, desde que se mantenha 
a decisão política, a unidade de propósitos e a disposição das instituições envolvidas na 
produção do Plano de Saneamento dos Resíduos Sólidos Urbanos que, conforme o já 
ressaltado, deve ser encarado não como um documento acabado, mas como um 
processo em constante transformação e aperfeiçoamento. 

 Na construção do ISA (Índice de Salubridade Ambiental) conforme concedido pela 
Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras de São Paulo, através do 
CONESAN (Conselho Estadual de Saneamento) em 1999, a título de informação, assume 
uma variação teórica de zero a um, sendo que, quanto mais próximo da unidade, melhor é 
a realidade do atendimento por determinada ação ou serviço, menor é a carência, menor 
os riscos sanitários ou mais ambientalmente salubres a região avaliada.  

 Assim, o ISA, na primeira versão do Plano de Saneamento Básico, poderá assumir 
a seguinte formulação:  

  ISA = [Iab] x 0,05 + [Ies] x 0,45 + [Irs] x 0,35 + [Idr] x 0,05 + [Icv] x 0,10  

 Tem-se que:  

 •  Iab: Índice de Abastecimento de Água  

 •  Ies: Índice de Esgotamento Sanitário  

 •  Irs: Índice de Resíduos Sólidos  

 •  Idr: Índice de Drenagem Urbana  

 •  Icv: Índice de Controle de Vetores  
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 Por este trabalho ser parte integrante de um Plano de Saneamento Básico, os 
demais componentes (abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem), as 
responsabilidades de desenvolvimento dos respectivos estudos ficarão á cargo dos 
demais setores.  

 Tendo em vista à importância de se produzir neste momento a primeira versão do 
Plano de Saneamento de Resíduos Sólidos Urbanos, optou-se pela construção do Irs 
(Índice de Resíduos Sólidos) que avaliara a amplitude do atendimento da limpeza urbana, 
em relação à população do município. 

 Acreditasse que esse índice devesse assumir uma valorização significativa, que 
corresponde a um peso de 0,35, tendo em vista a necessidade de expansão ainda dos 
serviços de coleta de lixo na cidade, principalmente na área rural.  

 O indicador de cobertura por coleta de lixo domiciliar (Icl) é expresso pela 
população atendida com o serviço de coleta em relação à população total da área 
considerada.  

Sendo:  

 •  Pcl: população atendida, na área considerada, com coleta de lixo porta a porta  

 •  Pt: população total da área considerada.  
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CAPÍTULO I 

 

CONCEITUAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA: 

 A realidade social mundial e brasileira identifica a crescente urbanização como um 
processo de aumento do número de cidades ou de inchaço horizontal das já existentes, e 
aponta para a necessidade de ser estabelecida uma política administrativa cuja gestão 
esteja conectada às exigências decorrentes destas aglomerações urbanas.  

 A estrutura dos serviços públicos deve fundamentar-se numa análise precisa e 
concludente que caracterize o nível de adensamento e de distribuição das diversas áreas 
do espaço físico urbano, especialmente no atendimento das necessidades relacionadas à 
água, ao esgoto e à limpeza urbana.  

 Para efeito da Lei Nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, a limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos é o conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.  

 A fim de que possam ser antevistas as soluções, são abordados a seguir os 
principais aspectos da limpeza urbana, no que concerne à coleta e, principalmente, ao 
tratamento e eliminação dos resíduos urbanos.  

 Nessas condições destacam-se os seguintes assuntos:  

 •  Objeto do Estudo;  

 •  A Problemática dos Resíduos Urbanos;  

 •  Aspectos Legais.  

   

   I.1 - Objeto do Estudo   

 O objeto de estudo do presente plano é o sistema de limpeza urbana com o 
objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, nas condições que 
maximizem a promoção e a melhoria das condições de vida nos meios urbanos e rural. 
(Brasil. Ministério das Cidades, 2006). 

 Integram o sistema de limpeza urbana as etapas de geração, acondicionamento, 
coleta, transporte, transferência, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, além 
da limpeza de logradouros públicos. 

  Monteiro et al (2001) explicita que o sistema de limpeza urbana da cidade deve 
ser institucionalizado segundo um modelo de gestão que, tanto quanto possível, seja 
capaz de: 

 • promover a sustentabilidade econômica das operações; 

 • preservar o meio ambiente; 

 • preservar a qualidade de vida da população; 

 • contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão. 

 Em todos os segmentos operacionais do sistema deverão serescolhidas 
alternativas que atendam simultaneamente a duas condições fundamentais: 
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 • sejam as mais econômicas; 

 • sejam tecnicamente corretas para o ambiente e para a saúde da população. 

 Os principais objetivos da gestão de resíduos é se ter a remoção regular de lixo 
gerado pela comunidade é evitar a multiplicação de vetores geradores de doenças, tais 
como: ratos, baratas e moscas que encontram nos resíduos descartados as condições 
ideais para se desenvolverem. Entretanto, quando o lixo não é coletado regularmente os 
efeitos sobre a saúde pública só aparecem um pouco mais tarde e, quando as doenças 
ocorrem, nem sempre estão associadas à poluição.   

 Também evidencia que para a cidade permanecer limpa deve existir um bom 
relacionamento entre a Prefeitura e a população, com responsabilidade de ambas as 
partes:  

São deveres da administração municipal:  

 • Adotar as providências para que todos os cidadãos sejam atendidos pela coleta 
de resíduos domiciliares;  

 • Assegurar para que os veículos coletores passem regularmente nos mesmos 
locais, dias e horários, 

 • Divulgar com a devida antecedência o programa de coleta dos resíduos 
domiciliares, bem como, de outros tipos de resíduos.  

São deveres dos cidadãos: 

 • Colocar os resíduos em locais de fácil acesso aos caminhões da coleta, 
acondicionados em sacos plásticos fechados, evitando assim o acesso de insetos, 
roedores e outros animais;  

 • Colocar os resíduos nos contêineres para que a Prefeitura realize a coleta 
mecanizada dos mesmos;  

 • Saber a hora aproximada em que o serviço de coleta será executado para 
colocar os recipientes contendo os resíduos, no dia e hora programados, com no máximo 
duas horas de antecedência;  

 • Dispor os recipientes em locais fora de alcance dos animais, como por exemplo: 
sobre o muro ou sobre lixeiras o que evitará o espalhamento dos resíduos no passeio 
público.  

 • Acondicionar adequadamente objetos cortantes, especialmente, garrafas e 
lâmpadas quebradas.  

 É de fundamental importância investigar quais são os principais desafios 
enfrentados pelos administradores dos serviços de limpeza urbana, especificamente na 
operação da coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos.   

 Para tal, inicialmente apresenta-se, uma explanação teórica a respeito da 
classificação dos resíduos sólidos urbanos (RSU). 

 

I.2 Definição de resíduos sólidos: 

  Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT: resíduos sólidos 
são resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades de origem 
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 
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Consideram-se também resíduos sólidos os lodos provenientes de sistemas de 
tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpo d'água, ou exijam para isso soluções 
técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (ABNT, 
2004). 

  A lei estadual 12.300, de 16 de março de 2006, em seu artigo 5º, parágrafo I, 
define resíduos sólidos como os materiais decorrentes de atividades humanas em 
sociedade, e que se apresentam nos estados sólido ou semi-sólido, como líquidos não 
passíveis de tratamento como efluentes, ou ainda os gases contidos. 

 

I.3 A Classificação dos Resíduos 

 Os resíduos sólidos podem ser classificados de diversas maneiras. As mais 
comuns são quanto aos riscos potenciais de contaminação do ambiente e quanto à 
natureza ou origem (Monteiro et al, 2001). 

 

I.3.1 Quanto aos riscos potenciais de contaminação  

 De acordo com a NBR 10.004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, os resíduos sólidos podem ser classificados: 

a) Resíduos Classe I (perigosos): pelas suas características de inflamabilidade, 
corrosividade , reatividade, toxidade e patogenicidade, podem apresentar riscos à saúde 
pública, provocando ou contribuindo para o aumento da mortalidade ou morbidade, ou 
ainda provocam efeitos adversos ao ambiente, quando manuseados ou dispostos de 
forma inadequada. 

b) Resíduos Classe II – Não Perigosos: 

• Resíduos Classe II A – Não Inertes: Aqueles que não se enquadram nas 
classificações de resíduos Classe I ou de resíduos classe II B. Os resíduos 
classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: 
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

• Classe II B. Os resíduos Classe II A podem ter propriedades tais como: 
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.  

c) Resíduos Classe II B – Inertes: quaisquer resíduos que, quando amostrados de 
forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico 
e estático com água destilada  ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT 
NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 
superiores  aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 
dureza e sabor, conforme Anexo G da referida norma.  

 

I.3.2- Quanto à natureza ou origem: 

 É o principal elemento para caracterização dos resíduos sólidos. Segundo este 
critério os diferentes tipos de resíduos sólidos podem ser agrupados em: 
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• Doméstico ou residencial: São os resíduos gerados nas atividades diárias 
em casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais. São 
resíduos muito variados que apresentam características diversificadas. 

• Resíduo comercial 1: São os resíduos gerados em estabelecimentos 
comerciais, cujas características dependem da atividade ali desenvolvida. 

 O grupo de lixo comercial pode ser dividido em subgrupos chamados de 
"pequenos geradores" e "grandes geradores".  O regulamento de limpeza urbana do 
município poderá definir precisamente os subgrupos de pequenos e grandes geradores. 

Pode-se adotar como parâmetro (MONTEIRO et al, 2001): 

• Pequeno Gerador de Resíduos Comerciais: é o estabelecimento que gera 
até 120 litros de lixo por dia. 

• Grande Gerador de Resíduos Comerciais: é o estabelecimento que gera um 
volume de resíduos superior a esse limite. 

 É importante identificar o grande gerador para que este tenha seu lixo coletado e 
transportado por empresa particular credenciada pela prefeitura. Esta prática diminui o 
custo da coleta para o Município. 

• Resíduo Público: São os resíduos presentes nos logradouros públicos, em 
geral resultantes de folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e também aqueles 
descartados irregular e indevidamente pela população, como entulho, bens 
considerados inservíveis, papéis, restos de embalagens e alimentos. 

• Resíduos Industriais: São os resíduos gerados pelas atividades industriais. 
São resíduos muito variados que apresentam características diversificadas, 
pois estas dependem correspondem aos resíduos gerados nos diversos tipos 
de indústrias de processamentos.  

 A Resolução do CONAMA n º 06 (federal – 15/06/88) exige que as empresas 
mantenham um inventário dos resíduos gerados nos processos produtivos. Estes devem 
ser submetidos às agências ambientais numa freqüência anual, segundo a classificação 
(resíduos classe I, II e III), de acordo com a NBR 10004. A NBR 10.004 também 
disponibiliza uma lista de resíduos e contaminantes perigosos. Em alguns casos, de 
acordo com a NBR 10005, podem ser necessários testes de lixiviação para determinar e 
classificar os resíduos. 

• Resíduos de serviços de saúde: Compreendendo todos os resíduos gerados 
nas instituições destinadas à preservação da saúde da população. São os 
resíduos produzidos em hospitais, clínicas médicas e veterinárias, laboratórios 
de análises clínicas, farmácias, centros de saúde, consultórios odontológicos e 
outros estabelecimentos afins. Segundo a NBR 12.808 da ABNT, os resíduos 
de serviços de saúde seguem a seguinte classificação:  

• Classe A – Resíduos Infectantes: Biológicos; Sangue e hemoderivados; 
Cirúrgicos, anatomopatológicos e exsudato; Perfurantes e cortantes; Animais 
contaminados; Assistência a pacientes 

                                                 
1  Nas atividades de limpeza urbana, os tipos "doméstico" e "comercial" constituem o chamado "lixo 
urbano", que, junto com o lixo público, representam a maior parcela dos resíduos sólidos produzidos nas 
cidades 
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• Classe B – Resíduos Especiais: Rejeitos radioativos; Resíduos 
farmacêuticos; Resíduos químicos perigosos. 

• Classe C– Resíduos Comuns: Resíduos comuns semelhantes ao doméstico. 

• Resíduos de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários: 
Resíduos gerados tanto nos terminais, como dentro dos navios, aviões e 
veículos de transporte. Os resíduos dos portos e aeroportos são decorrentes 
do consumo de passageiros em veículos e aeronaves e sua periculosidade 
está no risco de transmissão de doenças já erradicadas no país. A transmissão 
também pode se dar através de cargas eventualmente contaminadas, tais 
como animais, carnes e plantas. 

•  Resíduos agrícolas: correspondem aos resíduos das atividades da 
agricultura e da pecuária, como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, 
fertilizantes, ração, restos de colheita, esterco animal. A maior preocupação, no 
momento, está voltada para as embalagens de agroquímicos, pelo alto grau de 
toxicidade que apresentam, sendo alvo de legislação específica. 

• Resíduos de Construção civil: É o material resultante da construção, reforma 
(remodelação) ou demolição de prédios (residenciais ou comerciais), estradas, 
pontes, barragens, entre outros. Geralmente chamado de entulho, sua 
composição é variável, mas, pode-se considerar os seguintes componentes: 
tijolo, bloco cerâmico, concreto em geral, metal, resina, cola, tinta, madeira e 
compensado, forro, argamassa, gesso, telha, pavimento asfáltico, vidro, 
plástico, tubulação, fiação elétrica. São ainda considerados como resíduos de 
construção civil: solos?, rochas procedentes da limpeza, preparo e escavação 
de terrenos, materiais de demolições (portas, janelas e tubulações). O pequeno 
gerador de entulho de obras é a pessoa física ou jurídica que gera até 1.000kg 
ou 50 sacos de 30 litros por dia, enquanto grande gerador de entulho é aquele 
que gera um volume diário de resíduos acima disso.  

• Resíduos Radioativos (lixo atômico): Assim considerados os resíduos que 
emitem radiações acima dos limites permitidos pelas normas ambientais. No 
Brasil, o manuseio, acondicionamento e disposição final do lixo radioativo está 
a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.  

• Resíduos urbanos especiais: No resíduo urbano é grande a variedade de 
produtos com substâncias que conferem características de inflamabilidade, 
corrosividade, óxido-redução ou toxidade que requerem destinação 
diferenciada. 

o Pilhas e baterias: As pilhas e baterias têm como princípio básico 
converter energia química em energia elétrica utilizando um metal como 
combustível. Apresentando-se sob várias formas (cilíndricas, 
retangulares, botões), podem conter um ou mais dos seguintes  metais 
pesados como chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg). As 
substâncias das pilhas que contêm esses metais são classificadas 
como "Resíduos Perigosos – Classe I".  

o Lâmpadas fluorescentes: são as lâmpadas fluorescentes comuns de 
forma tubular e lâmpadas fluorescentes compactas liberam mercúrio 
quando são quebradas, queimadas ou enterradas em aterros sanitários, 
o que as transforma em resíduos perigosos Classe I, uma vez que o 
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mercúrio é tóxico para o sistema nervoso humano e, quando inalado ou 
ingerido, pode causar uma enorme variedade de problemas fisiológicos.  

o Lixo tecnológico: São os aparelhos eletrodomésticos e os 
equipamentos e componentes eletroeletrônicos de uso doméstico, 
industrial, comercial ou no setor de serviços que estejam em desuso e 
sujeitos à disposição final. 

o Cacarecos: são os resíduos volumosos gerados nas residências e 
instituições que dadas as suas características, não podem ser 
depositados nos ecopontos, nem destinado à coleta do resíduo 
domiciliar comum. 

o Pneus: pneu ou pneumático: todo artefato inflamável, constituído 
basicamente por borracha e materiais de reforço utilizados para 
rodagem em veículos automotores e bicicletas. A disposição incorreta 
causa problemas à saúde pública e ao ambiente.  

• Óleo de cozinha: substância gordurosa, líquida a temperatura normal e 
insolúvel na água, de origem vegetal ou animal utilizado na alimentação. Um 
litro de óleo chega a contaminar  quase um milhão de litros de água.  

• Óleo lubrificante: É o material derivado de petróleo (óleo mineral) ou 
produzido em laboratório (sintético), podendo também ser constituído por dois 
ou mais tipos (compostos).  O óleo usado de base mineral não é biodegradável 
e pode causar sérios riscos ao ambiente, por exemplo, o descarte de 1 
tonelada/dia de óleo usado para os solos ou cursos d’água é equivalente ao 
esgoto doméstico de 40 mil habitantes. Já a queima desse material usado e 
sem tratamento prévio, provocará a emissão significativa de óxidos metálicos, 
dioxinas e óxidos de enxofre. 

 

I.3.3. A Composição dos Resíduos. 

 As características do lixo podem variar em função de aspectos sociais, 
econômicos, culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os mesmos fatores que também 
diferenciam as comunidades entre si e as próprias cidades. 

 Tal composição física e química dos resíduos deverá ser realizada segundo às 
instruções técnicas da Companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental – CETESB, 
em sua publicação: “Resíduos Sólidos Domésticos: Tratamento e Disposição Final”.    

 O princípio básico dessa análise consiste na classificação dos bairros de acordo 
com as classes de renda familiar, obtendo-se amostras com o emprego da fórmula 
estatística que expressa o teorema Central da Média das Amostras, e define o tamanho 
da amostra, cuja expressão é a equação que se segue:  

 

N = ((Z x DP)/E) ** 2 

 

 Nesta equação tem-se que N é o tamanho da amostra expressa em número de 
residências a serem amostradas, Z é o intervalo de confiança que se deseja obter por 
amostragem, DP é o desvio padrão do universo das entidades de onde serão obtidas as 
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amostras, expresso em valores percentuais da média e E é o fator de erro, para mais ou 
para menos, que pode ser admitido no valor de variável mensurada.  

  Os procedimentos básicos normalmente adotados para a caracterização 
qualitativa gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares estão a seguir descritos:  

 • Descarregamento dos veículos coletores em pátio coberto;  

 • Separação de uma amostra inicial com, aproximadamente, 300 kg, formada de 
resíduos retirados de diversos pontos do lixo descarregado;  

 • Rompimento dos sacos plásticos e revolvimento do lixo (homogeneização);  

 • Execução do quarteamento, que consiste em repartir a amostra de resíduo em 
quatro montes de forma homogênea, escolhendo-se dois montes de maior 
representatividade;  

 • Mistura e revolvimento dos montes escolhidos e execução de novo 
quarteamento, escolhendo-se dois montes significativos para que seja efetuada a triagem. 
A triagem será realizada separando-se os seguintes componentes: papel, papelão, 
madeira, trapos, couro, borracha, plástico duro, plástico mole, metais ferrosos, metais não 
ferrosos, vidro, entulho e alumínio;  

 • Os materiais orgânicos serão deixados sobre o solo e pesados ao término da 
operação, 

 • Pesagem dos componentes com uma balança de sensibilidade de 100 gramas.   

 Após o término dessas atividades de campo, os dados de pesagem obtidos serão 
tabulados e, para equacionar corretamente o serviço de limpeza pública, conhecer as 
características do lixo, que são variáveis conforme a cidade.  

 Esta variabilidade é em função de fatores como, por exemplo, a atividade 
dominante (industrial, comercial, turística etc.), os hábitos e costumes da população 
(principalmente quanto à alimentação) o clima e a renda.  

 Estas variações acontecem mesmo dentro de uma cidade de acordo com o bairro 
considerado e também podem se modificar durante o decorrer do ano ou de ano para 
ano, tornando necessários levantamentos periódicos para atualização de dados.  

 As características dos resíduos podem ser divididas em físicas, químicas e 
biológicas (SUCEAM, 1994).  

 

a) Características físicas:  

 Composição gravimétrica, peso específico, teor de umidade, compressividade e 
geração per capita.  

• Composição gravimétrica: É o percentual de cada componente em relação ao 
peso total do lixo.  

• Peso específico: É a relação entre o peso do lixo e o volume ocupado, 
expresso em Kg/m3. Sua determinação é fundamental para o dimensionamento de 
equipamentos e instalações. O peso específico poderá variar de acordo com a 
compactação.  
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• Teor de umidade: É uma característica decisiva, principalmente nos processos 
de tratamento e disposição final, bem como para a avaliação do poder calorífico. Varia 
muito em função das estações do ano e incidência de chuvas.  

• Compressividade: Indica a redução de volume que a massa de lixo pode 
sofrer, quando submetida à determinada pressão. A compressividade situa-se entre 1:3 e 
1:4 para uma pressão equivalente a 4Kg/cm2. Estes dados são utilizados para o 
dimensionamento dos equipamentos compactadores.  

• Geração per capita: Relaciona a quantidade de lixo gerado diariamente e o 
número de habitantes de determinada região. No Brasil, segundo a ABRELPE, no estudo 
“Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2008”, a faixa média de variação é de 0,4 a 
1,1 kg/habitante/dia, dependendo da quantidade de habitantes.  

 

b) Características químicas:  

 Composição química, grau de degradação da matéria orgânica, Potencial 
Hidrogeniônico (pH)  e teor calorífico.  

• Composição química:  Teores de cinzas totais e solúvel, pH, matéria 
orgânica, carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, resíduo mineral total e gorduras.  

• Grau de degradação da matéria orgânica: Relação carbono/nitrogênio ou C/N 
indica o grau de degradação da matéria orgânica e é um dos parâmetros básicos para a 
compostagem.  

• Poder calorífico: Indica a capacidade potencial de um material desprender 
quantidade de calor quando submetido à queima. O poder calorífico médio do lixo 
domiciliar se situa na faixa de 5.000kcal/kg. 

• Potencial Hidrogeniônico (pH): O potencial hidrogeniônico indica o teor de 
acidez ou alcalinidade dos resíduos. Em geral, situa-se na faixa de 5 a 7. 

 

c) Características biológicas:  

 Determinada pela população microbiana e dos agentes patogênicos presentes no 
lixo urbano. 

 

 I.4 - A Problemática dos Resíduos Urbanos: 

 O problema do volume de resíduos sólidos no Brasil, pode ser visualizado ao 
constatarmos que, segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2008, da 
ABRELPE - Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais - aponta que são geradas cerca de 169.659 toneladas de resíduos sólidos 
urbanos por dia, perfazendo uma produção média de 1,08 Kg por habitante/dia. Destes 
foram coletadas diariamente 150 mil toneladas em 2008 e, pela primeira vez no Brasil, em 
aproximadamente 55% dos municípios brasileiros estes resíduos receberam destinação 
adequada em aterros sanitários. Ainda assim, o restante dos resíduos sólidos urbanos, 
mais de 67 mil toneladas diárias tiveram destinação inadequada em aterros controlados 
e/ou lixões (ABRELPE, 2009). 
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 Nos últimos anos está ocorrendo um gradativo avanço em relação a ações 
voltadas à reciclagem: em 2008 dos 5.565 municípios existentes no Brasil 
aproximadamente 56% indicaram a existência de iniciativas de coleta seletiva. 

  De maneira geral o desafio para os municípios brasileiros é conseguir desenvolver 
uma gestão integrada e sustentável de resíduos, que se adéqüe a situação local e ao 
mesmo tempo atenda as exigências globais. As prefeituras precisam ser ecoeficientes na 
gestão dos resíduos. 

Os municípios situam-se na dianteira dos problemas ambientais e, portanto, tem 
um papel destacado no gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil, mas apresentam 
limitações que dificulta a implementação de políticas públicas que primem por soluções de 
longo prazo e sistemas adequados que garantam a prevenção de danos à saúde humana 
e ao ambiente. As políticas públicas voltadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos no Brasil têm se restringido a coleta e ao transporte, enquanto a preocupação 
quanto às formas de tratamento e/ou destinação final e com os princípios da Agenda 21 
Nacional que preconiza a redução, reutilização e reciclagem tem sido negligenciadas (D’ 
ALMEIDA & VILHENA, 2000). 

 Neste final de década, a geração de resíduos vem tomando proporções 
assustadoras em função dos hábitos, cada vez mais reforçados, da chamada sociedade 
de consumo, que vêem com absoluta naturalidade, e imparcialidade, a substituição 
massificada de produtos e bens duráveis por outros descartáveis.  

 Aliada ao descarte, a falta de racionalidade no estabelecimento de tecnologias de 
produção, no uso de energia, de matérias-primas, de recursos não renováveis e de toda a 
sorte de materiais, compõem um triste quadro de contraste.  

 Os inúmeros episódios críticos de poluição, relacionada com a ausência de 
tratamento e má disposição dos resíduos, registram principalmente também a 
contaminação do solo e dos recursos hídricos por metais pesados, solventes orgânicos 
halogenados e resíduos de defensivos agrícolas. O manejo dos resíduos sólidos depende 
de vários fatores, dentre os quais devem ser ressaltados: a forma de geração, 
acondicionamento na fonte geradora, coleta, transporte, processamento, recuperação e 
disposição final (Almeida Leite e Castro 2004). 

 D’Almeida e Vilhena (2000) apontam algumas dificuldades enfrentadas pelos 
administradores na gestão de limpeza urbana municipal, como:  

 • Inexistência de uma política brasileira de limpeza pública;  

 • Limitações de ordem financeira, como orçamentos inadequados, fluxos de caixa 
desequilibrados, tarifas desatualizadas, arrecadação insuficiente e inexistência de linhas 
de crédito específicas;  

 • Deficiência na capacitação técnica e profissional – do gari ao engenheiro chefe;  

 • Descontinuidade política e administrativa;  

 • Ausência de controle ambiental.  

 

I.5 - Gestão de resíduos: 

 Para a superação da problemática envolvendo os resíduos e em consonância com 
os princípios do desenvolvimento sustentável deve-se buscar implantar, um sistema que 
possa promover a segregação nas fontes geradoras, visando minimizar os efeitos 
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ambientais negativos, decorrentes da geração dos resíduos e maximizar os benefícios 
sociais e econômicos para o município.   

 Esta política de gerenciamento dos resíduos incentiva a participação popular na 
discussão e implantação de várias ações, reservando ao poder público o papel de 
articulador de soluções integradas por intermédio de parcerias com setores da sociedade 
civil, empresarial e tecnológica.    

 Ultimamente os municípios têm procurado adotar um Programa de Manejo 
Integrado e diferenciado dos resíduos, que viabiliza a geração de novos empregos, 
permite descentralizar o tratamento, e, nestes casos, reduz o percurso de transporte lixo 
dentro do município. O Programa visa o máximo aproveitamento dos materiais com a sua 
reintrodução no sistema produtivo através da reciclagem, ou retornando-os ao meio 
ambiente.  

A Gestão de resíduos é um conjunto de práticas que buscam minimizar ou eliminar 
a ocorrência de impactos ambientais negativos oriundos de geração, manuseio, coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos, evitando riscos à saúde da 
população e passivos ambientais. 

a) Redução de Resíduos: siginifica repensar o uso de materiais e evitar a geração 
de lixo. Está de acordo com o principio da prevenção de resíduos. 

1. Valorização do resíduo: 

Compostagem: Defini-se compostagem como o processo natural de decomposição 
biológica de materiais orgânicos (queles que possuem carbono em sua estrutura), de 
origem animal e vegetal, pela ação de microrganismos. Para que ele ocorra não é 
necessário a adição de qualquer componente físico ou químico à massa do lixo. 

Coleta seletiva: existem várias literaturas de porcentagem de materiais passíveis 
de reciclagem no lixo, aqui no município adotamos a informação obtida no site do 
CEMPRE – Compromisso Empresarial para a Reciclagem, que considera 30% do total do 
lixo gerado nas residências. 

 É certo que a composição do resíduo varia de município para município, porém se 
uma parte deste lixo for utilizada em produção de composto orgânico e outra reciclada em 
indústria, o volume final com destino a aterros sanitários será bastante reduzido. 

 

I.6 Aspectos Legais 

 Os aspectos legais relativos aos resíduos sólidos têm sido disciplinados pela 
União que legisla sobre normas de âmbito geral, pelos Estados que legislam de forma 
complementar à União e pelos Municípios que legisla sobre as especificidades locais, 
através de suas posturas municipais, quando se tratam de assuntos ligados aos resíduos 
sólidos domiciliares e aos serviços de limpeza pública.  

 A seguir são apresentadas de forma resumida as principais normas legais e 
regularmente vigentes, tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual e as normas 
técnicas relativas aos resíduos sólidos.  
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 I.6.1 Aspectos Legais – União:  

 • Decreto n.º 50.877, de 29/06/61 – Dispõe sobre o lançamento de resíduos 
tóxicos ou oleosos nas águas interiores  ou litorâneas do país e dá outras providências;  

 • Decreto Lei n.º 1.413, de 14/08/75 – Dispõe sobre o controle da poluição do meio 
ambiente provocada por atividades industriais;  

 • Decreto Lei n.º 76.389, de 03/10/75 – Dispõe sobre as medidas de prevenção e 
controle da poluição que trata o Decreto Lei 1.413 e dá outras providências (alterada pelo 
Decreto n.º 85.206, de 25/09/80);  

 • Portaria do Ministério do Interior n.º 53, de 01/03/79 – Dispõe sobre os problemas 
oriundos da disposição dos resíduos sólidos;  

 • Resolução CONAMA n.º 3, de 03/06/90 – Dispõe sobre padrões de qualidade do  

ar; 

 • Portaria Normativa do IBAMA n.º 1.197, de 16/07/90 – Dispõe sobre a importação 
de resíduos, sucatas, desperdícios e cinzas;  

 • Resolução CONAMA n.º 2, de 22/08/91 – Estabelece que as cargas deterioradas, 
contaminadas, fora de especificação ou abandonadas são tratadas como fonte especial 
de risco ao meio ambiente;  

 • Resolução CONAMA n.º 6, de 19/09/91 – Desobrigam a incineração ou qualquer 
outro tratamento de queima de resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de 
saúde, portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei e acordos 
internacionais;  

 • Resolução CONAMA n.º 5, de 05/08/93 – Dispõe sobre normas mínimas para 
tratamento de resíduos sólidos oriundos de saúde, portos e aeroportos, terminais 
ferroviários e rodoviários;  

 • Resolução CONAMA n.º 37, de 30/12/94 – Dispõe sobre as definições e 
classificações sobre os tipos de resíduos sólidos e dá diretrizes para circulação de 
resíduos perigosos no Brasil;  

 • Lei n.º 9.055, de 01/06/95 – Disciplina a  extração, industrialização, utilização, 
comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem 
como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizada para o mesmo fim;  

 • Portaria IBAMA n.º 45, de 29/06/95 – Constitui a Rede Brasileira de manejo 
Ambiental de resíduos – REBRAMAR, integrada à Rede Pan Americana de Manejo 
Ambiental de resíduos – REPAMAR, coordenada a nível de América Latina e Caribe pelo 
Centro Pan Americano de Engenharia sanitária e Ciências Ambientais - CEPIS;  

 • Resolução CONAMA n.º 4, de 09/10/95 – Proíbe a instalação de atividades que 
se constituam em “foco de atração  de pássaros” em Área de Segurança Aeroportuária; 

 • Resolução CONAMA n.º 23, de 12/12/96 – Dispõe sobre o movimento 
transfronteiriço de resíduos;  

 • Portaria IBAMA n.º 113, de 25/09/97 – Obriga ao registro no Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras de Recursos Ambientais, as pessoas 
físicas ou jurídicas que se  dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou a 
extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos 
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ao meio ambiente, assim como de minerais, produtos e sub produtos da fauna, flora e 
pesca;  

 • Decreto n.º 2.350, de 15/10/97 – Regulamenta a Lei n.º 9.055, de 1º de junho de 
1995 que disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte 
do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e 
artificiais, de qualquer origem, utilizada para o mesmo fim;  

 • Resolução CONAMA n.º 237, de 19/12/97 – Dispõe sobre o processo de 
Licenciamento Ambiental, e estabelece  a relação mínima das atividades ou 
empreendimentos sujeitos a este Licenciamento. Dentre eles consta: tratamento e/ou 
disposição de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas;  

 • Lei n.º 9.605, de 28/01/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências 
(conhecida como lei de crimes ambientais);  

 • Resolução CONAMA n.º 257, de 30/06/99 – Dispõe sobre o descarte e o 
gerenciamento adequados de pilhas e baterias usadas, no que tange à coleta, 
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final;  

 • Portaria MME-MMA n.º 1, de 29/07/99 – Declara responsáveis pelo recolhimento 
de óleo lubrificante usado ou contaminado, o produtor, o importador, o revendedor e o 
consumidor final de óleo lubrificante acabado;  

 • Resolução CONAMA n.º 258, de 26/08/99 – obriga as empresas fabricantes e as 
importadoras de pneumáticos a coletar  e dar destinação final ambientalmente adequada, 
aos pneus inservíveis existentes no território nacional, na proporção definida nesta 
resolução relativamente às quantidades fabricadas e/ou importadas;  

 • Decreto n.º 3.179, de 21/09/99 – especifica as sanções administrativas aplicáveis 
às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispostas, dentre outras normas, na 
Lei 9.065, de 28/01/98;  

 • Resolução CONAMA n.º 283, de 12/07/01 – aprimora, atualiza e complementa os 
procedimentos contidos na Resolução CONAMA 05/93. Esta resolução estabelece que os 
medicamentos impróprios para o consumo, ou com prazo de validade vencidos, serão 
devolvidos aos fabricantes e define o prazo de 12 meses para que os mesmos introduzam 
os procedimentos para operacionalizar o sistema de devolução. 

 Lei n.º 11.445, de 05/01/07 – Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico. 

 

I.6.2 Aspectos Legais – Estado de São Paulo:  

 Lei n.º 997, de 31de maio de 1976 - Dispõe sobre a prevenção e o controle do 
meio ambiente. 

 Lei Nº 4.2002, de 5 de janeiro de 1984 - Dispõe sobre a distribuição e 
comercialização de produtos agrotóxicos e outros biocidas no território do Estado de São 
Paulo. 

 Lei Nº 4.091, de 8 de junho de 1984 - Estabelece penalidade administrativa para 
o arremesso, descarregamento ou abandono de lixo, entulho, sucata ou outro material 
nas vias terrestres e faixas de domínio sob jurisdição estadual.  
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 Lei nº 7.750, de 31de março de 1992 do São Paulo - Dispõe sobre a Política 
Estadual de Saneamento e dá outras providências. 

 Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997 - Dispõe sobre a Política Estadual do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

 Lei nº 9.477, de 30 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre alterações da Lei n° 
997/76, Artigo 5°, com relação ao licenciamento de fontes de poluição, exigindo as 
licenças ambientais prévia, de instalação e de operação. 

 Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 - Dispõe sobre o Código Sanitário do 
Estado 

  Lei nº 10.306, de 05 de maio de 1999 - Dispõe sobre a instalação de lixeiras 
seletivas nas escolas públicas estaduais. 

 Lei nº 10.856, de 31 de agosto de 2001 - Cria o Programa de Coleta Seletiva de 
Lixo nas escolas públicas do Estado de São Paulo e dá outras providências. 

 Lei nº 10.888, de 20 de setembro de 2001 - Dispõe sobre o descarte final de 
produtos potencialmente perigosos do resíduo urbano que contenham metais pesados e 
dá outras providências. 

 Lei nº 11.575, de 25 de novembro de 2003 - Dispõe sobre doação e reutilização 
de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos e dá outras providências. 
 Lei nº 12.047, de 21 de setembro de 2005 - Institui Programa Estadual de 
Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal ou Animal e Uso 
Culinário. 

 Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006 - Institui a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos e define princípios e diretrizes. 

 Lei nº. 12.528, de 2 de janeiro de 2007 - Obriga a implantação do processo de 
coleta seletiva de lixo em “shopping centers” e outros estabelecimentos, incluindo 
indústrias de grande porte e condomínios industriais com, no mínimo, 50 (cinqüenta) 
estabelecimentos e as repartições públicas do Estado de São Paulo. 

 Lei Nº 12.780, de 30 de novembro de 2007 - Política Estadual de Educação 
Ambiental. 

 Lei nº. 13.576, de 06 de junho de 2009 - Institui normas e procedimentos para a 
reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico. 

 Decreto Lei nº 211, de 30 de março de 1970  - Dispõe sobre normas de 
promoção, preservação e recuperação da saúde, no campo de competência da Secretaria 
de Estado da Saúde, e dá providências correlatas. 

 Decreto n.º 52.497, de 21 de julho de 1970 - Proíbe o lançamento dos resíduos 
sólidos a céu aberto, bem como a sua queima nas mesmas condições. 

 Decreto n.º 8.468, de 08 de setembro de 1976 - Regulamenta a Lei n.º 997, de 
31/05/76. 

 Decreto n° 47.397, de 04 de dezembro de 2002 - Dá nova redação ao Título V e 
ao Anexo 5 e acrescenta aos Anexos 9 e 10, ao regulamento da Lei n° 997, de 31 de 
maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe 
sobre a prevenção e controle da poluição do meio ambiente.  
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 Resolução Conjunta Secretaria da Saúde – SS e SMA n.º 01, de 02 de maio de 
1996 - Estabelece instruções normativa referente aos resíduos sólidos dos serviços de 
saúde; 

 Resolução Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SMA n.º 42, de 29 de 
dezembro de 1997 - Estabelece o Relatório Ambiental Preliminar – RAP para o processo 
de atividades poluidoras. 

 Resolução Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SMA n.º 50, de 25 de 
julho de 1997 - Estabelece alterações para o processo de licenciamento ambiental de 
aterros sanitários, usinas de reciclagem e compostagem com recebimento inferior e 
superior a 10 toneladas por dia.  

 

I.6.3 Aspectos Legais – Município de Piracicaba  

 Decreto Municipal 10582 de 31 de dezembro de 2003, regulamenta a Lei 
5297/03, que "Dispõe Sobre a Responsabilidade da Destinação de Pilhas e Baterias 
Usadas e Revoga a Lei Municipal 5114/02. 

 Decreto Municipal 8545 19 de agosto de 1999, nomeiam Representantes para 
Comporem o Grupo de Trabalho para Elaboração de Plano Diretor para Resíduos Sólidos 
de Piracicaba e dá Outras Providências. 

 Decreto municipal 8550 23 de. agosto de 1999 regulamenta a lei nº 4.669/99, 
que dispõe sobre a obrigação das casas comerciais que comercializam celulares, a 
instalarem caixas coletoras para baterias usadas, pilhas e similares e da outras 
providencias. 

 Decreto municipal 8840 07 de janeiro de 2000 estabelece prazo para entrega 
das diretrizes para política publica municipal de resíduos sólidos e da outras providencias 

 Decreto municipal 9939 de 02 de agosto de 2002, declara de utilidade pública, 
para posterior desapropriação amigável ou judicial, área de terra localizada no bairro vila 
nova, neste município e propriedade da agropecuária Capuava S/A para estudos e 
pesquisas de disposições de resíduos sólidos e dá outras providências  

 Decreto municipal 10484 de 06 de novembro de 2003 permite, a título precário, 
à empresa “brasmetano indústria e comércio ltda, a utilização de área necessária para 
implantação de sistema de queima de resíduos e dá outras providências”. 

 Decreto municipal 10856 de 19 de agosto de 2004 prorroga o prazo constante 
do decreto 10484/03 que “permite, a título precário, à empresa “brasmetano indústria e 
comércio ltda, a utilização de área necessária para implantação de sistema de queima de 
resíduos e dá outras providências”“.  

 Lei municipal 479 de 15 de abril de 1955 altera disposições da lei nº. 393/1953 

 Lei municipal 2434 de 13 de março de 1981 cria e dispõe sobre o código de 
defesa do meio ambiente. 

 Lei complementar 206 de 04 de setembro de 2007 dispõe sobre as normas para 
edificações no município de piracicaba (código de obras - revoga as leis complementares 
nº 163/04 e nº 166/04). 

 Lei complementar 207 de 04 de setembro de 2007 disciplina o parcelamento do 
solo no município de piracicaba e dá outras providências (revoga as leis complementares 
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nºs 164/04, 167/04, 168/04, 169/04, 172/05, 174/05, 176/05, 182/06, 185/06, 191/06, 
196/07).  

 Lei complementar 224 de 13 de novembro de 2008 dispõe sobre a consolidação 
das leis que disciplinam o sistema tributário municipal. 

 Lei complementar 178 de 11 de janeiro de 2006 dispõe sobre a consolidação da 
legislação que disciplina o código de posturas do município e dá outras providências 
(abordagem - distribuição de panfletos - panfletagem - anúncios - publicidade).  

 Lei municipal 4003 de 13 de dezembro de 1995 obriga os proprietários de 
estabelecimentos comerciais que comercializarem carnes, tais como, açougue, a colocar 
em sacos plásticos de lixo nas cores escuras, os restos de carnes, ossos, gorduras e toda 
sujeira proveniente do manuseio de qualquer tipo de carne.  

 Lei municipal 4019 de 18 de dezembro de 1995 autoriza o executivo a implantar 
programa de coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares. 

 Lei municipal 5297 de 14 de julho de 2003 dispõe sobre a responsabilidade da 
destinação de pilhas e baterias usadas e revoga a lei municipal nº 5114/02 

 Lei municipal 4711 de 29 de setembro de 1999 autoriza a participação do 
município de piracicaba na implantação do sistema regional de tratamento de resíduos 
dos serviços de saúde - região oeste, desenvolvido pelo consórcio intermunicipal das 
bacias dos rios Piracicaba e Capivari. 

 Lei municipal 5429 de 24 de junho de 2004 institui no município de piracicaba a 
figura do agente ecológico.  

 Lei municipal 5606 de 05 de setembro de 2005 autoriza a prefeitura do 
município de piracicaba a outorgar concessões onerosas de serviços públicos integrados 
de limpeza urbana, recuperação ambiental de aterro existente no município de piracicaba 
e implantação de novo aterro sanitário e dá outras providências.  

 Lei municipal 5795 de 18 de julho de 2006 dispõe sobre o reaproveitamento do 
material orgânico proveniente da poda de árvores e da coleta de lixo de feiras-livres no 
âmbito do município de piracicaba e dá outras providências  

 Lei municipal 5816 de 11 de setembro de 2006 dispõe sobre a instalação de 
lixeira para coleta seletiva e lixo nas escolas públicas municipais. 

 Lei municipal 5829 de 20 de setembro de 2006 dispõe sobre a destinação final 
do óleo vegetal utilizado por bares, buffets, cozinhas industriais, restaurantes e 
congêneres existentes no município. 

 Decreto municipal 12307 de 25 de setembro de 2007 regulamenta a lei nº 
5.829/06 que "dispõe sobre a destinação final do óleo vegetal utilizado por bares, buffets, 
cozinhas industriais, restaurantes e congêneres no município".  

 Lei municipal 5992 de 11 de janeiro de 2007 estabelece normas para os 
procedimentos relativos ao recarregamento ou recondicionamento de cartuchos de tinta 
ou toner destinados as impressoras de computadores. 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE SEUS 
IMPACTOS 

 As atividades pertencentes ao sistema de limpeza pública estão diretamente 
associadas ao bem estar da população, à saúde pública e, por que não dizer, à imagem 
da cidade, lembrando ainda que, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, em 
seu Art. 23, inciso IX, os Serviços de Limpeza Pública no Brasil é de responsabilidade dos 
municípios.   

 Nesse sentido os resíduos sólidos urbanos, denominados popularmente de lixo, 
são uma das principais preocupações da sociedade contemporânea. O crescimento da 
população, o desenvolvimento industrial e a urbanização acelerada vêm contribuindo para 
o aumento do uso dos recursos naturais e conseqüentemente da geração de lixo.   

 Na gestão da limpeza urbana, em Piracicaba, se consideram os aspectos 
tecnológicos e operacionais aliados à mobilização da população e à qualificação dos 
trabalhadores num conjunto articulado de ações visando um salto ambiental da cidade e 
de qualidade de vida dos cidadãos.  

 Aplicando princípios preconizados na Agenda 21, busca-se no “agir localmente, 
pensar globalmente” provocar mudanças no comportamento de cada cidadão no sentido 
de estabelecer a manutenção da limpeza na cidade como uma responsabilidade da 
coletividade e não somente do poder público.  

 De forma estratégica atua-se junto aos trabalhadores da limpeza urbana, 
despertando-os para a importância do trabalho que realizam, sobretudo, como ação de 
preservação da saúde pública e de salubridade do meio.  

 Na Prefeitura Municipal de Piracicaba essas articulações e as ações da limpeza  
urbana, ficam sob responsabilidade da SEDEMA – Secretaria Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente e tem como finalidade coordenar a elaboração e a implementação das 
políticas de limpeza urbana e a minimização dos impactos ambientais decorrentes da  
geração dos resíduos sólidos. Como tal possui uma estrutura para desempenho das 
atividades de mobilização social, planejamento, normatização, monitoramento, disposição 
e tratamento dos resíduos.   

 Apresenta-se a seguir, o diagnóstico da limpeza urbana que busca apenas 
repassar, ao conjunto dos interessados nesta leitura, informações didaticamente 
sistematizadas acerca da infra-estrutura e serviços implantados em nossa cidade.  

 Conforme é facilmente percebido ao longo da apresentação do Plano de 
Saneamento de Resíduos Sólidos Urbanos, toda a lógica de planejamento proposta 
pretende gerar uma abordagem de diagnóstico e de proposição de intervenções em 
consonância com o que há de mais avançado no setor.  

 A própria opção por uma metodologia de avaliação e planejamento, calcada na 
geração de indicadores e índices setoriais que convergem para a formação do ISA – 
Índice de Salubridade Ambiental, busca vencer o desafio de ultrapassar a análise 
cartesiana e possibilitar avançar para uma visão integrada e integral da problemática do 
saneamento ambiental.  

 O diagnóstico apresentado reflete o conhecimento da realidade dos serviços e 
ações locais de limpeza urbana, referenciados aos dados, cadastros e informações 
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disponíveis pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, por intermédio da SEDEMA, em 
novembro de 2007. 

 

II.1 - Caracterização do Município  

  Piracicaba é o 19º município em extensão territorial do Estado de São Paulo, 
constituindo uma excepcional reserva de terra para assentamento industrial, justamente 
na região de maior desenvolvimento industrial do Estado de maior potencial econômico do 
Brasil.  

 É uma cidade que possui características ideais, com saneamento básico, número 
de escola e faculdades, de leitos e equipamentos hospitalares e meios de transporte e 
comunicação em condições iguais ou superior às maiores cidades do mundo.  

 Piracicaba desfruta de excepcionais condições: proximidade com a capital do 
Estado e ligação ao sistema rodoviário mais evoluído do Brasil; vinculação com o 
Mercosul, através da hidrovia dos rios Piracicaba, Tietê e Paraná; disponibilidade de 
energia elétrica e já a inclusão no projeto de implantação do gasoduto Brasil-Bolívia; 
proximidade com a Refinaria de Petróleo de Paulínia, a maior do Estado de São Paulo.  

 A cidade conta com comércio atuante, bairros com excelente estrutura residencial, 
áreas de lazer, clubes de serviços e clubes de lazer e esportivos. Esta estrutura 
excepcional tem atraído e motivado a instalação de grandes empresas de porte nacional e 
internacional como a Caterpillar do Brasil e unidade da General Motors.   

 Há uma grande diversificação na produção industrial, com base na metalurgia, 
onde se destaca a participação efetiva do Grupo Dedini.  

 

II.1.2 - História do Município:  

 Piracicaba tem sua história ligada à terra, ao rio que leva seu nome e à cana-de-
açúcar. Uma história que se confunde com a do desenvolvimento do Estado, lastreado no 
desenvolvimento do interior.  

 Em 1766, o capitão-geral de São Paulo, Dom Luís Antônio de Souza Botelho 
Mourão, encarregou Antônio Corrêa Barbosa de fundar uma povoação na foz do Rio 
Piracicaba. 

 No entanto, o capitão povoador optou pelo local mais apropriado da região, a 
margem direita do salto, a 90 quilômetros da foz, onde habitavam os índios paiaguás e 
onde haviam se fixados alguns posseiros.  

 Em 1º de agosto de 1767, era fundado oficialmente o povoado de Piracicaba, que 
seria ponto de apoio para as embarcações que desciam o Rio Tietê e daria retaguarda ao 
abastecimento do Forte de Iguatemi, na fronteira com o Paraguai.  

 A agricultura era o principal fator de desenvolvimento do povoado e nela se 
destacavam a cultura e os engenhos de processamento da cana-de-açúcar, que em 
pouco tempo levariam à transformação do povoado em freguesia. Em 1784, a freguesia 
foi transferida para a margem esquerda do rio, logo abaixo do salto, onde terras melhores 
favoreciam sua expansão.  

 Em 1836, a pequena freguesia passou a se chamar Vila Nova da Constituição. Em 
1877, por petição do então vereador Prudente de Moraes, mais tarde primeiro presidente 
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civil do Brasil, o nome da cidade foi oficialmente mudado para Piracicaba: lugar onde o 
peixe pára.  

 Nesse mesmo ano, era inaugurado o ramal da estrada de ferro entre Piracicaba e 
Itu, que estabelecia uma conexão entre o transporte fluvial e o ferroviário.  

 Em 1881, era construído o Engenho Central, que representava um avanço na 
estrutura produtiva, pois industrializava a cana de forma centralizada e com equipamentos 
modernos e empregava pela primeira vez mão-de-obra assalariada no município, em 
contraste com os pequenos engenhos das fazendas.  

 Na virada do século, Piracicaba tornava-se a maior produtora de açúcar da 
América Latina.  

 Marcante na história de Piracicaba foi à constituição de algumas de suas 
prestigiosas instituições de ensino.  

 Em 1881, era fundada pela missionária metodista norte-americana Martha Watts o 
Colégio Piracicabano, com um avançado padrão de ensino para a época. Desse hoje 
centenário colégio, surgiria em 1975 a Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), 
atualmente com cerca de 10.000 alunos. Em 1892, Luiz de Queiroz  doava ao governo do 
Estado de São Paulo a Fazenda São João da Montanha, para que ali fosse construída 
uma escola agrícola. Em 1º de maio de 1901, as matrículas eram abertas e, hoje, a 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), pertencente à Universidade de 
São Paulo (USP), comemora seu centenário com reconhecimento internacional.  

 No início do século XX, a base da economia do município continuava sendo a 
agricultura, em que se destacavam o café e a cana-de-açúcar. Surgiam também, 
implantadas pelo grupo empresarial local Dedini, fábricas de acessórios para usinas.  

 Consolidado esse quadro, Piracicaba  chegava aos anos 50 com um complexo 
agroindustrial desenvolvido, quando passou a ser conhecida como A Capital do Açúcar. 
Nesse período, iniciava-se no Brasil, assim como em quase toda a América Latina, uma 
política de substituição de importações. Em Piracicaba, intensificava-se a atividade 
industrial do setor de alimentos ligada à produção açucareira.  

 As fábricas existentes eram ampliadas, novas fábricas eram instaladas e o Grupo 
Dedini se consolidava como o maior do País no setor, com grande importância para a 
economia da cidade. Esse surto de industrialização começava a promover uma intensa 
migração rural-urbana que caracterizaria os anos seguintes.  

 A partir de 1970, desenvolveu-se um importante processo de diversificação 
econômica no município, com a implantação de um parque industrial complexo. Nesse 
cenário, se destacariam as indústrias mecânicas e de maquinário agrícola, metalúrgica e 
de papel e papelão.  

 A vinda da Caterpillar, produtora de máquinas rodoviárias marcou o começo da 
chegada de modernas indústrias de capital estrangeiro de novos segmentos industriais. 
Além disso, a criação do Pró-Álcool, em 1975, deu um grande impulso às usinas e 
destilarias, historicamente fortes na região, promovendo o desenvolvimento do parque 
industrial voltado para o setor.  

 Todos os problemas decorrentes do modelo de desenvolvimento do período se 
reproduziram na região de Piracicaba, como a concentração da terra e da renda, a 
diminuição da produção per capita de alimentos e o êxodo rural.  
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 E, com este, os problemas da favelização e da ocupação de áreas verdes e de 
risco, além da pressão sobre as infra-estruturas de saúde, educação e transporte. É 
importante observar a força influenciadora da cana-de-açúcar na formação 
socioeconômica e cultural da região.  

 Por mais de 200 anos, a história de Piracicaba esteve ligada à cultura da cana-de 
açúcar, o que fez com que o município tivesse tido sempre um perfil muito próprio. 

  

II.1.3 Aspectos Físicos:  

 O município de Piracicaba possui área total de 1.312,30 km2, o que o classifica 
como sendo o 19º município do Estado de São Paulo em extensão territorial, sendo 
158,06 km2 de área urbana, que abriga 95% da população do município e 1.154,24 km2 
de área rural.  

 A posição geográfica do município é latitude S 22º 42'30'' e longitude W 47º 
38'01''altitude de 554m e temperatura 37,5 ºC (máxima) e ºC 18,0 (mínima). A 
precipitação pluviométrica anual é de 1.070,6 mm.   

 Em termos de ocupação da área urbana, cuja taxa de urbanização é da ordem de  

97,02%, Piracicaba apresenta os seguintes números, por região (fonte: IBGE – Censo 
Demográfico 2.000):  

 • centro: 25.154 domicílios   

 • norte: 19.120 domicílios   

 • sul: 21.620 domicílios   

 • leste: 19.074 domicílios   

 • oeste: 14.989 domicílios   

 O município é dotado de um conjunto de Estações de Tratamento de Água que 
abastece praticamente 88.816 domicílios, incluindo a zona rural e o Distrito Industrial, 
enquanto que a rede de coleta de esgoto atende a 86.936 domicílios do município (fonte: 
IBGE – Dados da Amostra 2.000). O setor de telecomunicações é similar ao dos centros 
mais desenvolvidos, comportando os sistemas DDD (Discagem Direta à Distância), DDI 
(Discagem Direta Internacional) e telefonia celular.  

 

Demografia:  

 A população de Piracicaba, segundo os censos do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), cresceu 41% na década de 70, 32% entre 1980 e 1991 e 16% entre 
1991 e 2000. O IDH-M, no ano de 2.000, era de 0,84 (Fonte: PNUD/ONU).   

 Nota-se, portanto, que a taxa de crescimento vem diminuindo nas últimas 
décadas, a exemplo do que ocorre em todo o Brasil, o que alivia a pressão por novos 
empregos e infra-estrutura urbana.  

 A taxa de urbanização também vem se estabilizando e o índice de 96,4% em 2000 
indica que o processo de migração campo-cidade está atingindo seu limite. Em termos de 
ocupação da área urbana, Piracicaba apresenta a seguinte população e densidade, por 
região (fonte: IBGE – Censo Demográfico 2.000):  

 • centro: 63.736 habitantes – 51,51 hab/ha    
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 • norte: 69.276 habitantes – 45,53 hab/ha   

 • sul: 66.486 habitantes – 58,92 hab/ha   

 • leste: 57.796 habitantes – 20,02 hab/ha   

 • oeste: 50.643 habitantes – 55,01 hab/ha  

 Estes dados são de fundamental importância para o dimensionamento dos setores 
de coleta dos resíduos domiciliares. No tocante à estrutura etária da população, verifica-
se que todas as faixas de idade registraram aumento no número de habitantes.  

 No entanto, o crescimento é mais acentuado entre os 15 e os 64 anos e, 
principalmente, na faixa dos 65 anos ou mais, o que reflete o fenômeno conhecido como 
"envelhecimento da população".  

 Esse fenômeno se deve ao fato de haver redução na natalidade e crescimento na 
expectativa de vida da população.  

 

Economia:  

 Importante pólo regional de desenvolvimento industrial e agrícola, Piracicaba está 
situada em uma das regiões mais industrializadas e produtivas de todo o Estado, onde se 
concentra uma população aproximada de 1,2 milhões de habitantes. A condição 
econômica do município é estável, favorecendo a instalação de grandes indústrias. Um 
distrito industrial muito bem estruturado, adequado a um plano de desenvolvimento 
equilibrado, é também fator de atração para novas indústrias.  

 A participação de Piracicaba no PIB do Estado de São Paulo é de 0,87%, para um 
PIB Municipal de 4.353 milhões (fonte: SEADE, 2003).   

 

 Indústria:  

 O complexo industrial da região de Piracicaba é formado por mais de cinco mil 
indústrias, destacando-se entre as variadas atividades os setores metalúrgicos, mecânico, 
têxtil, alimentício e petroquímico, incluindo combustíveis.   

 Além da disponibilidade de mão-de-obra com boa formação cultural e de níveis 
técnico e especializado, o que garante trabalhadores qualificados e com capacidade de 
adaptação facilitada.  Os níveis salariais e de benefícios acompanham ou estão um pouco 
abaixo do padrão do mercado de trabalho da Capital do Estado.   

 

Agropecuária: 

  No setor agrícola destacam-se as culturas permanentes, onde se destaca o cultivo 
da laranja, com 1.966 hectares de cultivo. Já com relação aos cultivos temporários, 
destacam-se a produção da cana-de-açúcar, com 40.000 hectares de cultivo, e o milho, 
com 1.600 hectares de cultivo (fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal).  

 A pecuária também é representativa, com quase dois milhões de cabeças, 
destacando-se o rebanho de 50 mil cabeças de gado e 04 milhões de aves (fonte: IBGE – 
Produção Pecuária Municipal).  
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Segmento Comercial e de Prestação de Serviços: 

  O segmento comercial e de prestação de serviços corresponde às necessidades 
da população, atendendo também às necessidades básicas das empresas locais. A 
disponibilidade de profissionais liberais, dos mais diversos setores, e de serviços básicos 
faz de Piracicaba um importante centro de referência regional.   

  

  II 1.4 Infra-estrutura Básica:  

  Energia:  

 A região Tietê-Paraná, à qual Piracicaba passa a se integrar através do sistema 
hidroviário, também é beneficiada pelo baixo custo de energia, por possuir um dos 
melhores aproveitamentos hidrelétricos do mundo e, com a construção do gasoduto 
Brasil/Bolívia, garante energia barata e limpa para a região que, através da interação com 
o transporte barato, irá estimular o crescimento sustentável em todos os setores. O gás 
natural contribui somente com 2% do consumo de energia no Brasil. Mas, de acordo com 
projeções, esta proporção deverá se elevar para 12% até 2010.   

 É dentro deste panorama que Piracicaba se insere. Sua energia é fornecida pela  

CPFL, responsável pela distribuição em diversos importantes centros urbanos do Estado.  

 

 Saneamento Básico: 

 Atualmente o SEMAE tem capacidade para produzir (captar e tratar) 2,0 m3 de 
água por segundo. A disponibilidade de água é superior ao consumo médio da população, 
que corresponde a 1,22 m3 de água por segundo, resultando um superávit de 0,78 m3 de 
água por segundo.   

 Piracicaba está na lista dos municípios a serem agraciados com o Prêmio 
Saturnino de Brito, criado pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento (Assemae). O prêmio é entregue aos municípios que atingiram a cobertura 
de 95% da população com abastecimento de água e coleta de esgotos, levando-se em 
consideração a cloração da água, interrupção de fornecimento e preços de tarifas.   

 

II.2 – Estrutura Atual do Sistema: 

    Conforme mencionado, os serviços de limpeza urbana são administrados pela 
Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente - SEDEMA e são operados por 
empresas da iniciativa privada, cujos objetos estão assim distribuídos:  

 • Empresa Heleno & Fonseca: serviços de coleta de resíduos domiciliares, coleta 
de resíduos sépticos, varrição de vias e serviços complementares. 

 

II.2.1-Serviço de Limpeza Urbana: 

 Para se ordenar o serviço de limpeza urbana de uma determinada municipalidade 
torna-se necessário definir as regras de comportamento, os direitos e obrigações das 
partes, de maneira a permitir o racional funcionamento do modelo que estiver sendo 
implantado.  
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 Este regulamento registrará os dias e horários da coleta, por área da cidade, o 
modelo de varrição, de capina, a forma de acondicionamento dos diversos resíduos, dos 
preços dos serviços, das regras de comportamento das multas e dos seus valores no 
caso de seu descumprimento.  

 O Regulamento de Limpeza Urbana - RLU, de uma cidade deve ser democrático e 
preferencialmente contar com a participação efetiva do corpo técnico do órgão 
responsável pelos serviços de limpeza urbana e de expressões da sociedade civil, cujas 
atividades estejam afeitas aos serviços de saúde pública, saneamento ambiental, e outros 
com interesses comuns. 

 Entendem-se como serviços de limpeza urbana os serviços indivisíveis como a 
varrição, limpeza e lavagem de feiras livres, entre outros.  

 

II 2.2- Varrição Manual de Vias Públicas:  

 Com relação à varrição manual de vias e logradouros públicos, é previsto o 
montante mensal de 6.200 km de vias, que resulta na média diária de atendimento de 245 
km. 

 O modelo operacional praticado é realizado por empresa contratada, por meio de 
equipes constituídas de dois varredores e um carrinho de varrição, incluem-se as 
ferramentas e utensílios, que fazem a prática dos serviços nos períodos diurna e noturna, 
devidamente balanceada na sua distribuição de tarefas.  

 As freqüências estabelecidas para a varrição manual são: diária na região central 
e nos principais centros comerciais; alternada 3x na semana no entorno da região central 
e alternada 2x na semana nas demais regiões que são atendidas. 

 • Engemaia: serviços de poda e supressão de árvores; remoção e moagem dos 
resíduos; plantio e compostagem.  

 

II 2.3 - Coleta dos Resíduos de Podas e Aparas: 

 A coleta de restos de podas e aparas, em face do nível de arborização de 
Piracicaba, e pela iniciativa da própria população em realizar a poda, porém com o 
descarte aleatório em áreas baldias próximas, é precedida da juntada, com a finalidade de 
evitar focos de resíduos nos logradouros públicos e/ou privados.    

 Estes resíduos são coletados pelas equipes que realizam a poda de árvores, com 
caminhão carroceria e após passam por processo de trituração. O destino final destes 
resíduos será a Planta de Compostagem indicada pela SEDEMA. 

 • Ecoterra: serviços de manutenção de áreas públicas, (limpeza, capinação e 
remoção). 

 • Estre Ambiental, responsável pela operação da unidade de transbordo e 
transporte e disposição final dos resíduos.      

 Os principais pontos que caracterizam o atual modelo praticado na limpeza urbana 
no município de Piracicaba estão a seguir destacados:  
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II.2.4 Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos:  

   

 O sistema logístico de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos de 
Piracicaba dispõe de diferentes constituições de equipamentos e guarnições para a 
coleta, definida em conformidade com o tipo de resíduo a coletar.  A síntese do modelo 
praticado está descrita a seguir.   

 O detalhamento para o gerenciamento para cada tipo de resíduo encontra-se em 
anexo, na forma de projetos constituídos por diagnósticos, objetivos, metas, cronograma, 
fluxograma de execução e previsão orçamentária. 

 

II.2.5 Coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares:   

 Diariamente, são coletados e transportados cerca de 300 toneladas de resíduos 
sólidos no município de Piracicaba. Essa geração decorre de uma produção média per 
capta de 0,8 kg por habitante dia, para uma população projetada pelo IBGE em 04/2007 
de 358.018 habitantes, segundo a Contagem da População de 2007 e Estimativa da 
População de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 05/10/2007. Essa faixa de 
produção média per capta se enquadra na massa diária de resíduos coletados, que é de 
0,76 kg, segundo o “Diagnóstico de Manejo de Resíduos Urbanos” de 2004 do SNIS.  

 O modelo praticado é o direto, ou seja, o lixo é recolhido pelo serviço de coleta 
com dias e horários pré-estabelecidos, sendo o resíduo domiciliar devidamente 
acondicionado em vasilhames ou sacos plásticos. Este método direto requer a 
conscientização e participação da comunidade no sentido de acondicionar o lixo em sacos 
plásticos, ou vasilhas apropriadas, bem como a disposição em lixeiras.  

 Este método praticado utiliza 12 (doze) guarnições de coleta no período diurno e 
08 (oito) guarnições no período noturno, constituídas por um motorista e três coletores 
cada. Estas guarnições operam com freqüência diária, no período noturno, na zona 
central e com freqüência alternada, 3x na semana, no período diurno, nas demais regiões.  
A frota utilizada é composta por conjuntos formados por chassi toco e caixa compactadora 
de 15 m3 contando, ainda, com um conjunto para reserva técnica.  

 

II 2.6 - Coleta Seletiva:  

 No presente momento no município de Piracicaba existe a Cooperativo Reciclador 
Solidário formado por ex–catadores do aterro sanitário e demais catadores do município. 
 Essa cooperativa é devidamente registrada na OCESP desde julho 2003. O 
trabalho de coleta seletiva desenvolvido no município esta descrito mais detalhado no 
Capitulo III.  

II 2.7 - Coleta dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde: 

  Na questão da coleta dos resíduos sépticos (serviços de saúde), em Piracicaba 
são recolhidos 59 toneladas de RSS, ou a média diária de 2,3 toneladas, que, para o total 
de 661 leitos hospitalares existentes em Piracicaba, segundo os Indicadores de Recursos 
do IBGE, levam a atingir o índice 2,98 kg de RSS por leito, se enquadrando na média 
apropriada pela OMS, para países com o nível de desenvolvimento do Brasil, na faixa 
entre 1,5 a 3,0 kg x leito x dia.  
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 O modelo praticado para a coleta dos RSS é diferenciado, pelo seu nível de 
periculosidade, através da coleta com conjuntos coletores sem compactação, sendo 
utilizado dois tipos de guarnições um para a coleta dos grandes geradores, constituída por 
um motorista, um coletor e um caminhão baú e outro para a coleta dos pequenos 
geradores, constituída por um motorista, um coletor e um utilitário do tipo Fiorino.   

 Estas guarnições operam com freqüência diária e no período diurno no 
recolhimento dos grandes geradores e com freqüência alternada 3x na semana e no 
período diurno nos pequenos e médios geradores.   

 Os resíduos dos serviços de saúde são transbordados para uma caixa 
compactadora posicionada no Aterro do Pau Queimado e transportado para tratamento 
em unidade licenciada da ATT, localizada no município de São Bernardo do Campo – SP, 
e que utiliza o processo de Esterilização por microondas.   

 

II 2.8- Coleta de Resíduos da Construção Civil:  

 Os serviços de coleta, transporte e descarga de resíduos especiais, consistem no 
recolhimento de todos e quaisquer resíduos ou detritos provenientes de entulhos e restos 
de construção civil. Os custos deste desperdício são distribuídos por toda a sociedade, 
não só pelo aumento do custo final das construções como também pelos custos de 
remoção e tratamento do entulho.   

 Na maioria das vezes o entulho é retirado da obra e disposto clandestinamente em 
locais como terrenos baldios, margens de rios e ruas da periferia. As prefeituras 
comprometem recursos, nem sempre mensuráveis, para a remoção ou tratamento desse 
entulho: tanto há o trabalho de retirar o entulho da margem de um rio como o de limpar 
galerias e desassorear o leito de córregos onde o material termina por se depositar.   

 O custo social total é praticamente impossível de ser determinado, pois suas 
conseqüências geram a degradação da qualidade de vida urbana em aspectos como 
transportes, enchentes, poluição visual, proliferação de vetores de doenças, entre outros.   

 De um jeito ou de outro, toda a sociedade sofre com a deposição irregular de 
entulho e paga por isso. Como para outras formas de resíduos urbanos, também no caso 
do entulho o ideal é reduzir o volume e reciclar a maior quantidade possível do que for 
produzido.  

 Para resolver o problema do entulho a SEDEMA organizou um sistema de coleta 
eficiente, minimizando o problema da deposição clandestina. Porém, é necessário 
estimular, facilitando o acesso a locais de deposição regular estabelecidos pela prefeitura. 
Desta forma a SEDEMA implantou as Estações Ecopontos, que são espaços destinados 
à recepção dos resíduos de pequenas obras e reformas de imóveis. 

 A criação das estações também é importante por atender a determinação da 
Resolução Nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). De acordo 
com a Lei Federal, os geradores de grande quantidade de resíduos de construção civil 
deverão ser responsabilizados pela sua destinação.  

 

II 2.9 Resíduos Industriais:  

 O transporte e destinação final dos resíduos industriais do município de Piracicaba 
são de responsabilidade do próprio gerador. Ressaltamos que, nesta situação, encontra-
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se o lodo da ETE do SEMAE, cujo destino é o aterro sanitário da Estre, no município de 
Paulínia. 

   

II 2.10 Resíduos Especiais: 

Referem-se ao sistema de coleta, armazenamento, tratamento de resíduos como 
pilhas, baterias, pneus, eletro-eletrônicos, entre outros.  

 

II 2.11 Serviços Complementares: 

 O modelo operacional consiste da utilização de equipes multi-disciplinares, 
constituídas de ajudantes, ferramentas e utensílios, que fazem a prática dos serviços no 
período diurno, tais como a limpeza de dispositivos de drenagem, bueiros, canais, entre 
outros.  

 

 II. 3 Destinação Final dos Resíduos Sólidos: 

  Na questão da destinação final é que se encontra a maior dificuldade do município 
de Piracicaba. O encerramento do Aterro Sanitário do Pau Queimado mais a necessidade  

de atendimento ao TAC formalizado entre  a Prefeitura e a CETESB para a sua 
remediação, obrigou a transferência do destino final dos resíduos para o aterro sanitário 
privado da Estre, localizado no município de Paulínia.  

 O sistema logístico dispõe de uma estação de transferência localizada no aterro do 
Pau Queimado, que é utilizado apenas como área de transbordo, ao aterro de Paulínia.     

 A média mensal de disposição final dos resíduos no Aterro Sanitário da ESTRE, 
em Paulínia, da ordem 7,800 toneladas e que gera um desembolso em torno de R$ 
523.000 mensal (R$ 5.976.000 anuais), a um preço unitário de R$ 67,15 por tonelada. 
Ressaltamos que, na quantidade de resíduos transportados para este aterro, incluem-se o 
lodo da Estação de Tratamento da SEMAE.  Nessa prestação dos serviços de limpeza 
urbana à população de Piracicaba estão envolvidos quase 600 trabalhadores, incluindo 
pessoal administrativo e operacional. Atualmente a PMP atende com serviços de coleta 
de resíduos sólidos a, aproximadamente, 99% da população de Piracicaba, resultando no 
Irs: Índice de Resíduos Sólidos = 0,99.  

 A atual forma de cobrança pelos serviços de coleta e transporte dos resíduos 
sólidos domiciliares de  Piracicaba está definida na Legislação Municipal, que estabelece 
a Taxa de Conservação. Os custos dos serviços não cobertos pela referida taxa são 
financiados por outros impostos municipais, como IPTU, ISS e outros.  

 Por não haver correspondência direta entre a quantidade de resíduo gerado com a 
taxa cobrada, verificamos que a forma de cobrança atual não tem sido um instrumento de 
incentivo à redução da geração de resíduos.   

 Nos últimos anos o orçamento da limpeza urbana representou aproximadamente 
3,2% do orçamento da PMP. Em 2007 os recursos orçamentários aprovados foram de R$ 
18 milhões. A cobrança pelos serviços é efetuada mediante a Taxa de Coleta, inserida na 
guia do IPTU e cobre parte do custo total da limpeza urbana, cerca de 40%. A 
complementação dos recursos é feita por meio de repasse do tesouro municipal. 
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 Diante deste fato, será fator fundamental o enquadramento do modelo operacional 
na Resolução SMA N.º31, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.   

 Por outro lado, com o encerramento do aterro sanitário do Pau Queimado, além 
das medidas necessárias para a sua remediação e encerramento, o fato do município ter 
que se submeter á destinação dos resíduos em aterros privados leva a dois aspectos que 
oneram os cofres públicos: a distância de transporte dos resíduos até o local de 
tratamento e o pagamento da disposição, estando sujeito ás variações no custo de 
mercado, sem alternativas para barateamento do mesmo.    

  

II.4 - Impactos Ambientais:   

 A coleta e o transporte são realizados diária e alternadamente em todo o 
município, atendendo e recolhendo todo o lixo domiciliar produzido e transportado para o 
local de destinação final.  

 A problemática do lixo no meio urbano abrange alguns aspectos relacionados à 
sua origem e produção, assim como o conceito de inesgotabilidade e os reflexos de 
comprometimento do meio ambiente, principalmente a poluição do solo, do ar e dos 
recursos hídricos.  

 Sumariamente podemos dizer que o resíduo urbano resulta da atividade diária do 
homem em sociedade, e que os fatores principais que regem sua origem e produção são, 
basicamente, dois: o aumento populacional e a intensidade de industrialização.   

 Observando o comportamento destes fatores ao longo do tempo, podemos 
verificar que existem fortes interações entre eles. Por exemplo, o aumento populacional 
exige maior incremento na produção de alimentos de consumo direto.   

 A tentativa de atender esta demanda faz com que o homem transforme cada vez 
mais matérias-primas em produtos acabados, gerando, assim, maiores quantidades de 
resíduos que, dispostos inadequadamente, comprometem o meio ambiente.  

 Assim sendo, o processo de industrialização constitui-se num dos fatores 
principais da origem e produção do lixo.  

 O fato mais preocupante é que a população mundial está crescendo em ritmo 
acelerado, esperando-se que duplique nos próximos vinte ou trinta anos. Isso implica na 
execução automática da industrialização, pois maiores quantidades de alimentos e bens 
de consumo serão necessárias para atender a esta nova e surpreendente demanda, o 
que irá gerar, inevitavelmente, consideráveis volumes de lixo.   

 O não tratamento dessa massa pode causar contribuição significativa para a 
degradação da biosfera, em detrimento da qualidade de vida em nosso planeta. 
Considerando a tendência futura desses dois fatores básicos e suas implicações na 
produção e origem do lixo, podemos deduzir o conceito de inesgotabilidade do lixo, ou 
seja, podemos afirmar que o lixo urbano é inesgotável em vista de sua origem.   

 Também podemos traduzir o conceito de inesgotabilidade como irreversibilidade, 
pois os mecanismos de origem e produção dos resíduos advêm de processos 
irreversíveis.   

 Assim sendo, podemos finalmente concluir que os problemas gerados pelo lixo no 
meio ambientem são problemas irreversíveis, se nada fizermos para contê-los.  
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 Quanto aos aspectos epidemiológicos relacionados com os resíduos, dependendo 
da forma de disposição final, muitas são as possibilidades de comprometimento do meio 
ambiente, que colocam em risco a vida do homem moderno.  

 

 II. 4.1 Poluições do Solo:  

 O lixo, disposto inadequadamente, sem qualquer tratamento, pode poluir o solo, 
alterando suas características físicas, químicas e biológicas, constituindo-se num 
problema de ordem estética e, mais ainda, numa série ameaça à saúde pública.  

 Por conter substâncias de alto teor energético e, por oferecer disponibilidade 
simultânea de água, alimento e abrigo, o lixo é preferido por inúmeros organismos vivos, a 
ponto de algumas espécies o utilizarem como nicho ecológico.  

 Podemos classificar em dois grandes grupos os seres que habitam o lixo: os 
macrovetores, como exemplo ratos, baratas, moscas e mesmo animais de maior porte, 
como cães, aves, suínos, eqüinos. O próprio homem, o catador de lixo enquadra-se neste 
grupo.   

 No segundo grupo dos microvetores, estão os vermes, bactérias, fungos, 
actinomicetes e vírus, sendo estes últimos os de maior importância epidemiológica por 
serem patogênicos e, portanto, nocivos ao homem. 

 Alguns destes organismos utilizam o lixo durante toda sua vida. Outros o fazem 
apenas em determinados períodos. Este fenômeno migratório pode constituir-se num 
grande problema, pois o lixo passa a ser uma fonte contínua de agentes patogênicos e, 
portanto, uma ameaça real à sobrevivência do homem.  

 

II.4.2 Poluições das Águas:   

 Podemos classificar os danos causados pela disposição inadequada do lixo em 
cursos d'água da seguinte forma: poluição física, química, bioquímica, biológica e 
radioativa.  

 

 a) Poluição Física  

 Os mecanismos de poluição das águas são desenvolvidos a partir do momento em 
que os despejos industriais e domésticos são lançados indiscriminadamente nos cursos 
d'água, como forma de destino final.   

 Tal comportamento pode ocasionar uma série de perturbações físicas que, 
conseqüentemente, modificarão as condições iniciais do meio.  Em geral, as perturbações 
físicas resultantes deste processo são verificadas na forma de aumento da turbidez, na 
formação de bancos de lodo ou de sedimentos inertes, nas variações do gradiente de 
temperatura, etc.  

 

 b) Poluição Química  

 A poluição química dos recursos hídricos naturais surge, principalmente, em 
função de despejos industriais como detergentes não biodegradáveis e resíduos tóxicos, 
e pelo uso intensivo de herbicidas, fungicidas, etc.  
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 c) Poluição Bioquímica  

 A poluição das águas superficiais ou subterrâneas pelo lixo é propiciada por uma 
série de fenômenos naturais como a lixiviação, percolação, arrastamento, solução, etc. 

 A primeira conseqüência da poluição bioquímica é a redução do nível de oxigênio 
presente na água. Dependendo da intensidade deste processo, muitos danos 
podemocorrer, inclusive extinção da fauna e flora aquáticas.  

 No caso específico do lixo, as águas das chuvas, percolando através da massa de 
resíduos, transportam um líquido de cor negra, denominado chorume, característico dos 
materiais orgânicos em decomposição.  

 

 d) Poluição Biológica  

 A poluição biológica das águas se traduz pela elevada contagem de coliformes e 
pela presença de resíduos que possam produzir transformações biológicas consideráveis 
e influenciar diretamente a qualidade de vida dos seres que habitam o meio aquático ou 
dele tiram seu sustento.  

 Considerando que os esgotos domésticos e industriais efetivamente estão 
incluídos no conceito inicial do lixo, podemos dizer que o lançamento destes, sem 
tratamento adequado, pode poluir biologicamente os efluentes receptores. 

 

 e) Poluição Radioativa 

 Resíduos radioativos das explosões nucleares e das reações nucleares 
controladas; radiatividade induzida - responsáveis: indústrias nucleares.  Os efeitos 
biológicos e sanitários da poluição radioativa são normalmente diversificados, podem ser 
de extrema gravidade para a saúde do homem e exigem complexos conhecimentos de 
biologia, no que se refere a distribuição desigual dos elementos radioativos na atmosfera, 
nos rios e mares, ao metabolismo biológico das espécies animais e vegetais. 
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CAPÍTULO III:  

 

Programas, projetos e ações do plano de gestão de resíduos: 

 

 Através da elaboração deste plano de resíduo o grupo de trabalho desenvolveu 
projetos e programas sendo que alguns estão em fase de execução e outros em fase de 
planejamento. 

  O desenvolvimento deste capítulo buscou direcionar as atividades executadas pela 
Secretaria Municipal de Defesa Meio Ambiente, referente ao gerenciamento dos resíduos 
no município. 

 A seguir discorremos os projetos numerados para facilitar possíveis consultas. 
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III. 1: PROJETO DE GERENCIAMENTO DE ÓLEO USADO: 

 

 INTRODUÇÃO E JUSTICATIVA: 

Segundo o Instituto BIOSANTOS – administrador de programa de reciclagem de óleo, 
afirma que “o óleo de cozinha usado pode se tornar um grave problema ambiental se não 
for destinado de forma correta, pois estima - se que cada litro despejado em lugares 
impróprios, como a pia ou o tanque, polui 1 milhão de litros de água,além de causar mau 
cheiro, o óleo descartado na pia aumenta consideravelmente as dificuldades referentes ao 
tratamento de esgoto.” 

O município de Piracicaba assim, como os demais municípios do Brasil sofrem com a 
poluição das águas pela disposição inadequada de óleo de cozinha usado. Isso acarreta 
impactos de ordem social, econômica e ambiental. 

O processo de decomposição do óleo de cozinha, em contato com a água do mar, 
produz o metano, um dos gases causadores do efeito estufa, além de dificultar a 
respiração das espécies aquáticas. 

Além dessa, há a questão econômica; segundo Marlene Tobaldini, diretora regional da 
Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e presidente do conselho 
consultivo do Sesi/ Senai “Os componentes do óleo de cozinha são muito agressivos e 
chegam aos rios, onerando em 100% o tratamento do esgoto". Isso quando a cidade 
possui uma Estação de Tratamento de Esgoto.  

Recomenda-se, portanto, coar o óleo sujo (com peneira comum); o material orgânico 
sólido pode ser enviado para a compostagem e o óleo pode ser separado em garrafas, 
por exemplo. Existem diversas alternativas para aproveitamento do óleo usado tais como: 
produção da ração animal, massa aderente para assentamento de vidros, sabão caseiro e 
biodiesel. 

Em Piracicaba, a Cooperativa do Reciclador Solidário recolhe, além do material 
reciclável, o óleo usado; porém só atua em alguns bairros. Além da cooperativa existem 
diversos pontos de coleta pela cidade, tais como: os supermercados Pão de Açúcar e 
Delta, o USP Recicla (no galpão), o Senai Mário Dedini e a sede da própria Cooperativa 
do Reciclador Solidário. 

 

 DIAGNÓSTICO E LEGISLAÇÃO 

Cenário Atual: 

Conforme entrevista da BIOSANTOS ao guia Rio Claro (Dezembro/2008), o consumo 
de óleo vegetal é de 6 litros/hab/ano. 

Considerando que o Município de Piracicaba conta com aproximadamente 350.000 
habitantes, temos um total de consumo de 2.100.000 litros de óleo/ano no município. 

Existe, no município, uma preocupação no gerenciamento deste resíduo, com 
respaldo em Lei Municipal e algumas maneiras diferenciadas de recolhimento do óleo de 
cozinha usado, sendo: 

 - recolhimento em conjunto com a coleta seletiva: o recolhimento do óleo usado de 
cozinha é realizado junto com os dos materiais recicláveis, porém só beneficia alguns 
bairros e não têm atingido a meta esperada de 20 mil litros por mês, sendo recolhido 
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apenas 10% desta quantidade. (dados da Cooperativa Reciclador Solidário). 

  

 - recolhimento em pontos fixos:  

• No campus “Luiz de Queiroz” - entregar no galpão do USP Recicla - 
3429-4459 (será encaminhado à Cooperativa Reciclador Solidário);   

• Pão de Açúcar Supermercados em dois pontos - Centro: Rua 
Visconde do Rio Branco, 583 - Fone: (19) 3433-2933; Regente 
Feijó: Rua Regente Feijó, 823 - Fone: (19) 3432-4771; 

• Supermercado Delta: Rua Coriolano Ferraz do Amaral, 133 - Fone: 
(19) 3437-4400; 

• Senai: Dom Pedro II, 1474, Bairro Alto - Fone: (19) 3422-2144. 

• Parque Municipal Paraíso da Criança: Fone: (19) 3421-3425 

  Os pontos de coleta fixos, normalmente servem de apoio à Cooperativa 
Reciclador Solidário, exceto o SENAI que encaminha aproximadamente 400 litros/mês, 
para reaproveitamento de massa aderente para assentamento de vidros, e tem como 
retorno material de limpeza que é encaminhado às instituições carentes do município de 
Piracicaba. (dados SENAI “Mário Dedini”). 

 

Aspectos de legislação 

Foi criada, em 20 de setembro de 2006, a Lei Municipal No. 5.829 que dispõe sobre a 
destinação final de óleo vegetal utilizado por bares, buffets, cozinhas industriais, 
restaurantes e congêneres existentes no município. 

 

3. OBJETIVOS E METAS 

Beneficiar 100% dos domicílios e demais pontos comerciais, com o encaminhamento 
adequado do óleo de cozinha usado em conjunto com a expansão da coleta seletiva 
municipal. 

 

4. PROCEDIMENTOS 

 

FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DO PROCESSO DE COLETA DE ÓLEO USADO 

 a) Elaborar material de divulgação para a coleta de óleo usado 

 - pesquisar melhor linguagem e material de apoio a ser utilizado; 

 - confeccionar cartazes, folders e faixas; 

 - elaborar slogans para rádios e jornais; 

 - promover e apoiar oficinas e atividades educativas para aproveitamento do óleo 
usado. 

 b) Divulgar e sensibilizar a comunidade para a separação do óleo usado: 

 - intensificar a campanha para a coleta de óleo com divulgação: 
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 - nos pontos comerciais da cidade; 

 - postos de saúde; 

 - instituições de ensino; 

 - rádios da cidade; 

 - centros comunitários; 

 - jornais; 

 - locais de funcionamento público 

 

 c) Apoiar a logística de coleta e espaço diferenciado para armazenamento no 
caminhão 

 - propor alternativas de maior eficiência no armazenamento e coleta do óleo 
usado; 

 - orientar para o manuseio de forma adequada deste resíduo, a fim de que o 
mesmo não se espalhe ou contamine demais materiais (armazenamento em garrafas tipo 
pet transparente bem rosqueada); 

 - estimular supermercados e comércio a instituir novos pontos de coleta de óleo; 

 - pesquisar outras fontes e/ou experimentos de reaproveitamento do óleo de 
cozinha usado; 

 - manter o vínculo da instituição de recolhimento com a instituição de pesquisas, 
utilizando novas idéias e tecnologias sempre que viável. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

  

Da prefeitura Municipal: 

Estimular, através do trabalho de Educação Ambiental, mudanças de hábitos aos 
cidadãos piracicabanos que venham contribuir com a questão ambiental do município. 
Podendo ser através da divulgação dos malefícios que o óleo causa a todos nós em 
relação à saúde pública, como por exemplo: palestras, confecção e distribuição de 
folhetos ou cartazes, oficinas de reaproveitamento de óleo para confecção de sabão e 
demais produtos de limpeza, auxílio na divulgação na mídia e outros eventos afins; 

Estabelecer estruturas de recolhimento e encaminhamento ao destino correto; 

Estimular as instituições públicas e privadas a instituir novos pontos de coleta no 
município; 

Fiscalizar validar a legislação referente ao gerenciamento do óleo usado. 

 

 Dos cidadãos: 

  Separar na fonte geradora o óleo usado e armazenar destinando corretamente nos 
postos pré-estabelecidos no Município para reaproveitamento e reciclagem; 
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Cumprir a legislação Municipal referente ao gerenciamento adequado do óleo 
usado. 

  

 Do comércio e de grandes geradores: 

Separar na fonte geradora o óleo usado e armazenar destinando corretamente nos 
postos pré-estabelecidos no Município para reaproveitamento e reciclagem; 

Cumprir a legislação Municipal referente ao gerenciamento adequado do óleo 
usado; 

Estimular a instalação de pontos de entrega voluntária em seus estabelecimentos 
e ou fortalecer a divulgação de postos de coleta do óleo. 

 

 

6. FLUXOGRAMA 

 

 

  

 

 

7. ORÇAMENTO 

 

Descrição do serviço Custo unitário (R$) Custo total 

(R$) 

*Custo mensal do transporte - caminhão 3/4 F 400 ou 
similar carroceria de madeira 

21,82 por hora (com 
motorista) 4.362,00 

**Material de divulgação - folhetos 10.000 0,25 2.500,00 

**Material de divulgação - cartazes  5.000 unidades 0, 60 3.000,00 

Total  9.862,00 

Total anual  57.844,00 

* O caminhão poderá ser utilizado para coleta de outros tipos de resíduos, como coleta 
seletiva. 

** Material de divulgação em conjunto com o da coleta seletiva. 

 

8. POSSÍVEIS PARCEIROS 

ACIPI (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba)  

Ponto de entrega 
voluntária ou 
recolhimento junto a 
coleta seletiva 
 

 
Divulgação do sistema 
para a população 
piracicabana 

 
Coleta pela prefeitura 

municipal e/ou 
cooperativa 

 

Envio para locais de 
aproveitamento e/ou 

reciclagem 
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SUPERMERCADOS 

CENTROS COMERCIAIS 

SENAI (Serviço Nacional da Indústria) 

APAPIR (Associação Panificadoras de Piracicaba) 

 

 

9. ALTERNATIVAS PARA O REAPROVEITAMENTO CASEIRO 

- sabão caseiro; 

- massa para assento de vidros; 

- biocombustível; 

- ração animal. 

 

 

10 – FONTES DE DADOS 

 

SEDEMA 

Cooperativa do Reciclador Solidário 

SENAI (Serviço Nacional da Industria) 

Gazeta de Piracicaba”Não jogue o óleo de fritura”- 3 de abril de 2007- Portal SECSP – “ 
Ninguém pensa nisso...”- Revista “ e” nº 119 - 
http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas/revistas_link.cfm?Edicao_Id=278&Artigo_ID=4302
&IDCategoria=4909&reftype=2, acessado em 9 de agosto de 2007; 

Programa USP Recicla/ESALQ 

www.biosantos.com.br 
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Projeto elaborado em: Outubro 2009. 

III. 2: PROJETO  DE GERENCIAMENTO DE MÓVEIS INSERVÍVEIS  “CATA 
CATACARECO” 

 

1. INTRODUÇÃO E JUSTICATIVA: 

 

Cacareco é no nome dado para os resíduos volumosos gerados nas residências e 
instituições que dadas as suas características, não podem ser depositados nos 
ecopontos, nem no coleto para o lixo indiferenciado. São exemplos: fogão, geladeira, 
guarda-roupa, sofá, mesa, cadeira, tanquinho de lavar roupas, cama e demais móveis 
domiciliares.  

 

Estes volumosos muitas vezes são dispostos pela população nas margens de rios, 
córregos, terrenos baldios, áreas verdes causando problemas voltados a degradação da 
paisagem, poluição pela queima destes materiais e acarreta ainda problemas de ordem 
sanitária por se tornarem criadouros de ratos, escorpiões, mosquitos, entre outros vetores 
de doenças. Além de evitar riscos á saúde e danos ao meio ambiente, o serviço de coleta 
desses materiais tem grandes benefícios como: 

• Eliminação de potenciais criadouros de insetos, roedores e animais peçonhentos; 

• Redução de assoreamento de córregos e rios, decorrentes do arrastamento de 
materiais através da encosta das bacias hidrográficas do Município; 

• Contribuição com as atividades de prevenção a dengue e leptospirose; 

• Redução de acidentes com animais peçonhentos; 

• Melhorias nas condições gerais de higiene; 

• Envolvimento da comunidade nas tarefas e prevenção de danos à saúde e ao 
meio ambiente; 

• Trabalho social, sendo que os materiais recolhidos em condições de uso podem  
ser direcionados a pessoas carentes. 

Daí a importância de programas de gerenciamento integrados que possam considerar 
a logística de coleta, triagem e destinação adequadas destes materiais, principalmente 
voltados a sua valorização e reutilização. Como por exemplo: 

a) Serem doados para famílias carentes, quando ainda possibilitam uso ou conserto 
ou reforma. 

b) Os materiais que não possuem condições de serem doados são encaminhados 
podem ser triados e desmanchados para comercialização. 

c) Em último caso, estes materiais serão depositados em aterros de construção civil. 

Antes de descartar estes materiais, verifique se não estão ainda em condições de ser 
doados a instituições de caridade. 
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2. DIAGNÓSTICO E LEGISLAÇÃO 

 

2.1 – Cenário Atual 

 

No município de Piracicaba-SP, existe uma maneira diferenciada de recolhimento dos 
materiais volumosos, por meio do Programa Cata Cacareco, que atua desde abril de 
2002. O Cata Cacareco está ligado ao SEDEMA – Secretaria Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente, sob a responsabilidade do Departamento de Controle Ambiental.  

O Cata Cacareco foi implantado na cidade de Piracicaba com o objetivo de recolher, 
reciclar, reservar ou aterrar o maior volume possível de móveis e utensílios do Município. 
O propósito desta equipe é coletar móveis e utensílios e depositá-los em local adequado, 
para reciclagem, reserva ou aterramento, com isso, é poupado o despejo desses 
materiais em locais irregulares.  

O Cata Cacareco atende a área urbana da cidade. O município coleta cerca de 100 
toneladas de materiais volumosos por mês. 

São atendidas em média 55 á 70 solicitações por mês, sendo por volta de três coletas 
por dia.  

 

3. OBJETIVOS E METAS 

 

• Reutilizar os móveis inservíveis recolhido pela Prefeitura, para evitar a disposição 
inadequada em terrenos baldios, calçadas, margens de corpos d’ água e 
mananciais 

• Criar um programa de valorização dos resíduos volumosos firmando parcerias com 
entidades e instituições de ensino visando o aproveitamento máximo desses 
materiais. 

 

4. PROCEDIMENTOS 

 

Para solicitar os serviços do Cata Cacareco, a população deve fazer o pedido através 
do Serviço de Informações à População, ligando 156 (Prefeitura Municipal de Piracicaba). 
A coleta é realizada de acordo com a demanda de solicitações dos bairros.  

O Cata Cacareco funciona de segunda á sexta feira, das 7h30 ás 16h30. 

O setor é coordenado pela funcionária municipal Maria Ângela Facco e a equipe de 
recolhimento desses materiais conta com um caminhão, sendo quatro coletores e um 
motorista.  

O Programa Catacacareco, recolhe os volumosos nas casas das pessoas que 
solicitam a retirada dos materiais pelo 156. Em cada viagem, é comportado 
aproximadamente 200 a 350 kg. 
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O material segue dois encaminhamentos: 

• O material recolhido por este programa é encaminhado para famílias carentes, 
conforme pedido das assistentes sociais, quando ainda possibilitam uso ou 
conserto fácil. 

• Os materiais que não possuem condições de serem doados são encaminhados ao 
Aterro de Construção Civil, onde são triados e desmanchados para 
comercialização. 

 

É importante destacar que o Cata Cacareco não coleta resíduos orgânicos, resíduos 
volumosos de construção e demolição (entulhos). 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Da prefeitura Municipal 

• Caberá incluir nas atividades de minimização de resíduos sólidos, executados pela 
Secretaria do Meio Ambiente o serviço de coleta de volumosos; 

• Estabelecer estruturas e orçamento para materiais, recursos humanos para o 
recolhimento e encaminhamento adequado destes materiais; 

• Garantir que estes materiais sejam prioritariamente reformados e reutilizados e 
doados a pessoas carentes; 

• Fiscalizar a disposição incorreta destes materiais e validar os procedimentos 
existentes. 

 

Dos cidadãos 

• Armazenar esses volumosos adequadamente para que não fiquem expostos a 
intempéries e que não se tornem vetores de doenças e para que não se tornem 
inservíveis e possam ser doados; 

• Encaminhar corretamente os materiais volumosos (cacarecos) por meio de contato 
com 156; 

• Cumprir os procedimentos e legislações municipais referente ao gerenciamento 
adequado destes materiais. 

 

6. FLUXOGRAMA 

 

 

  

Cidadão 
contata o 156 e 

solicita o 
serviço do 

programa Cata 
Cacareco. 

 

Prefeitura 
Municipal coleta 

na residência 

Encaminha para 
a central de 

triagem  
 

Envio para doação e 
reutilização 

Envio para coleta 
seletiva 

 

Envio para aterro 
sanitário. 
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7. ORÇAMENTO 

 

Descrição do serviço Custo unitário (R$) Custo total 

(R$) 

*Custo mensal do transporte - caminhão 3/4 F 400 ou 
similar carroceria de madeira 

21,82 por hora (com 
motorista) 4.362,00 

**Material de divulgação - folhetos 10.000 0,25 2.500,00 

Total mensal  6.862,00 

Total Anual  54.844,00 

* O caminhão poderá ser utilizado para coleta de outros tipos de resíduos. 

** Material de divulgação previsto para duração de 1 ano. 

 

No 1º. Mês= R$6.862,00 

Manutenção mensal= R$ 4.362,00  

 

8. PARCERIAS POTENCIAIS 

SEMDES(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) 

Radio Educativa FM 

SENAI – Curso de marcenaria e outros técnicos afins 

 

10 – FONTES DE DADOS 

SEDEMA . Departamento de Controle Ambiental. Disponível em 
http://www.sedema.piracicaba.sp.gov.br/conteudo.php?info=depto_controle. Acesso em 
30 de jul. de 2009. 

 

Projeto  Elaborado em julho 2009. 
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III.3: PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PODA  
DO MERCADO MUNICIPAL, FEIRAS LIVRES E VAREJÕES.”COMPOSTAGEM” 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios do município de Piracicaba/SP na temática de resíduos 
é a sua destinação adequada. Conforme a Lei Federal de Saneamento Municipal, há a 
necessidade dos municípios realizarem o gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os 
resíduos orgânicos. 

 

 Os resíduos orgânicos representam mais da metade em peso, de todos os 
resíduos domiciliares gerados. Muitos destes resíduos são dispostos de maneira 
inadequada poluindo os recursos hídricos ou são enviados para aterros sanitários 
aumentando custos, diminuindo vida útil dos aterros e desperdiçando matéria-prima, que 
potencialmente poderia ter um destino mais nobre. 

 

Atualmente está prevista a compostagem dos resíduos de poda na licitação de 
empresa terceirizada de serviço de poda e arborização, entretanto os materiais estão 
sendo colocados no pátio situado no bairro do Jupiá, sem que haja a efetivação do 
processo de compostagem. 

 

O município de Piracicaba apresenta grande potencialidade para a realização da 
compostagem, dados os diversos insumos orgânicos tais como: resíduos de poda da 
arborização urbana (já triturados pela empresa contratada), os resíduos de poda da 
concessionária de energia elétrica, resíduos de limpeza pública e varrição de ruas e 
logradouros (gramas e folhas), resíduos orgânicos de varejões, feiras livres e mercado 
municipal. 

 

Os resíduos orgânicos são classificados pela ABNT como Classe II A – não 
inertes. São representados por: restos de frutas, legumes, verduras e alimentos em geral, 
contêm nutrientes e umidade que favorecem o desenvolvimento de microrganismos, 
responsáveis pela decomposição das frações biodegradáveis (proteínas, lipídios e 
carboidratos). No processo de compostagem também são necessários materiais ricos em 
carbono, tais como resíduos de poda, varrição de folhas, gramas, serragem, etc. Estes 
resíduos apresentam grande potencial de produção de condicionadores de solos quando 
submetidos a compostagem. 

 

Uma das formas de minimizar esse problema, além de poder também dar um 
destino adequado aos resíduos orgânicos, é difundir a técnica da compostagem. 

 

A compostagem é um processo de reciclagem da matéria orgânica, realizada pela 
ação dos microrganismos essencialmente na presença de oxigênio. Nutrientes que 
estavam indisponíveis dentro de estruturas das matérias primas, como folhas, serragens, 
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esterco, restos de comida, etc., tornam-se disponíveis às plantas ao mesmo tempo de se 
tornarem estáveis e não fornecerem risco as plantas quando aplicados diretamente. 

 

A compostagem não exige nenhuma sofisticação tecnológica, nem demanda de 
tanto tempo. É uma prática simples, milenar e extremamente funcional, desde que 
trabalhada adequadamente. 

 

Por tudo isso propõe-se a implantação de um sistema de aproveitamento destes 
resíduos, como uma forma de uso de tecnologias apropriadas e de  incentivo a práticas 
socioambientais adequadas no município.  

 

 

O processo de compostagem: 

 

A compostagem é realizada por fungos, bactérias, actinomicetes e alguns insetos, 
cabendo ao homem a função de manter condições favoráveis a leira ou a mistura a ser 
compostada para otimizar o processo da compostagem. 

A eficiência máxima da compostagem é atingida quando os fatores de umidade, 
aeração, temperatura, relação C/N e pH se encontram nas faixas ideais que os 
microorganismos necessitam para a realização das suas funções, de multiplicação, 
produção de enzimas e outros compostos, que atuarão na decomposição da matéria 
orgânica. 

O resultado deste processo é chamado de composto orgânico, o qual é uma 
mistura de várias espécies de resíduos de matérias orgânicas, que não sofreram a 
digestão animal, mas foram tratados com o propósito de facilitar-se a sua decomposição. 
É empregado como um adubo orgânico ou como um condicionador do solo. 

Após obter o composto orgânico, este pode ser utilizado no solo, vasos e como 
substrato para mudas. A utilização no solo do composto orgânico possui algumas 
vantagens com relação a outros adubos não orgânicos, pois este promove no solo a 
melhoria tanto nas propriedades físicas, químicas e biológicas, assim como vantagens 
ambientais e sociais. 

Segundo PEREIRA NETO (1996) a compostagem traz os seguintes benefícios: 

a) Evita aspectos estéticos desagradáveis e a emissão de odor decorrente da 
aplicação “in natura” desses resíduos no solo; 

b) Promove a conservação de macro e micronutrientes; 

c) Evita a produção de fitotóxicos, inibidores do crescimento das plantas gerados 
durante a decomposição da matéria orgânica in natura no solo; 

d) Gera um produto final, o composto humificado, que elimina e controla os 
patógenos de plantas; 

e) Retém a umidade necessária para as plantas, regula o pH de solos ácidos, 
elimina a poluição das águas superficiais e subterrâneas pela lixiviação da matéria-
orgânica, em putrefação; 
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f) Melhora as características químicas e biológicas do solo, além de aumentar sua 
capacidade de aeração, de retenção de umidade e outras características físicas do solo. 

A prática da compostagem, além de uma alternativa viável para a gestão de 
resíduos é de enorme potencial educativo porque nos leva a repensar nossa forma de elo 
com a terra, nos ajuda a desmistificar questões como o nojo, a sujeira, além de contribuir 
para o resgate de vínculos afetivos com a terra, o cuidado e o respeito. 

 

2. OBJETIVOS GERAIS  

 

Contribuir para a sustentabilidade socioambiental do município de Piracicaba, por 
meio da criação de um modelo de gestão adequada dos resíduos orgânicos que 
contribuam para aumento da eficiência no aproveitamento desses materiais e na redução 
de custos. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Diminuir impactos ambientais gerados pelo acúmulo e disposição inadequados 
dos resíduos orgânicos; 

 - Difundir tecnologias limpas e apropriadas para a transformação de resíduos 
orgânicos em adubo orgânico que possam ser utilizados hortas, jardins, etc; 

- Contribuir para a elaboração de ferramentas lúdicas-educativas que levem a 
melhoria da relação da comunidade com seus resíduos e aumentem o vinculo afetivo com 
a terra; 

 - Contribuir para a produção de mudas no viveiro municipal. 

  

3. POSSIBILIDADES DE APLICAÇÕES DO COMPOSTO 

 

São diversos os usos do composto orgânico, desde o uso em pequenas escalas 
para vasos, hortas, jardins a grande escala de produção de mudas para a arborização 
urbana. 

Pretende-se que o composto produzido possa ser aplicado na: 

Utilização de composto orgânico na produção de mudas do viveiro municipal. 

Uma prática bastante utilizada e recomendada no plantio das mudas é a utilização 
de 5 a 10 litros de esterco curtido ou composto orgânico (de preferência) nas covas, 
favorecendo o desenvolvimento das mudas, pois há a disponibilização de nutrientes 
minerais, contribuindo para a micorrização e nodulação, melhoria na microbiologia do solo 
e maior retenção de água. Com isso, diminui-se a mortalidade das mudas, se reduz o 
tempo de manutenção das áreas e se minimiza o gasto com adubos minerais. 

Compostagem para utilização em parques e jardins da cidade 

O composto produzido poderá ser utilizado na adubação de canteiros e gramados 
da cidade, colaborando com a melhoria na qualidade do solo e na nutrição das plantas. 
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Para isso, análises químicas de solos serão realizadas para a verificação das quantidades 
necessárias para a adubação orgânica do parque e jardins. 

Doação para hortas comunitárias 

Com a produção em larga escala de composto orgânico, uma parte desta 
produção poderá ser destinada à doação para projetos de hortas comunitárias, com a 
finalidade de colaborar com a produção de alimentos de qualidade e reduzindo custos de 
produção e melhorando atributos do solo com a utilização do composto orgânico. 

Doação para interessados 

Por se tratar de um adubo de excelente qualidade para a produção vegetal, o 
composto orgânico é bem visto como uma opção na adubação de plantas, pois ajuda na 
retenção de água, nutrição das plantas e todas as vantagens já citadas anteriormente. 
Além disso, é uma forma mais “saudável” de se obter um alimento com a utilização deste 
adubo. 

. 

Compostagem como ferramenta de educação ambiental para o ensino fundamental  

 e médio: 

 

Para poder esclarecer e difundir o aproveitamento dos resíduos orgânicos, 
principalmente a técnica da compostagem, uma prática interessante e necessária nas 
escolas de ensino fundamental e médio para a construção do hábito de aproveitar os 
resíduos, como por exemplo a compostagen realizada no NEA/SEDEMA. 

Por meio da experiência da prefeitura municipal, poderão ser estimuladas o 
aproveitamento de resíduos orgânicos nas cozinhas de creches e escolas,  com o 
desenvolvimento de atividades educativas com os professores e o desenvolvimento de 
atividades com as crianças visando a redução do desperdício, a montagem da pilha de 
compostagem a partir dos restos orgânicos da cozinha, contando com a participação das 
crianças e professores no revolvimento da pilha, monitoramento e manejo da composteira 
assim como, no embalo do composto a partir de embalagens trazidas pelos alunos. Para 
a divulgação das atividades e também um das formas de envolver os pais das crianças, é 
realizado dia da compostagem com a comunidade (trilha da composteira e entrega do 
composto orgânico) e o plantio de horta com o uso do composto orgânico. 

 

4 – MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para ser possível a utilização de todos os resíduos orgânico gerados nos Varejões 
do trabalho piloto e nos serviços de poda de árvores e capina (de limpeza pública) do 
Município de Piracicaba, pretende-se construir grandes leiras de compostagem. Para isso 
os procedimentos utilizados consideram basicamente: 

 

d) Mapeamento dos resíduos orgânicos gerados no Município de 
Piracicaba 

Para começar a desenvolver a compostagem é necessária a obtenção de um 
diagnóstico dos resíduos para se conhecer o que é produzido e em que quantidades. O 
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Grupo de Trabalho de resíduos realizou uma perspectiva da quantidade mensal desses 
resíduos, porém é necessário um diagnóstico mais preciso que será obtido na prática da 
composteira. Este passo obteve uma tabela que representa a geração mensal de 
resíduos no Município de Piracicaba e também a identificação das fontes geradoras de 
resíduos orgânicos: Varejões Municipais e Feiras Livres, Mercado Municipal, somando-se 
31 locais de atuação. Também temos os serviços de poda de árvores de empresa 
terceirizada e da CPFL e limpeza pública de parques e jardins, como capina e folhagens.  

 Os dados (Tabela 01) foram obtidos a partir de informações das Secretarias 
SEMA e SEDEMA que tomam conta e ou fiscalizam os locais de geração sendo 
estimativas fornecidas pelos técnicos responsáveis e pesagens por amostragem dos 
resíduos de poda de árvores e limpeza pública. 

 

Tabela 01 - Fontes geradoras de resíduos orgânicos, quantidade, 
destino/tratamento: 

 

RESÍDUO GERADOR 
QTDE 

estimativa 
DESTINO/TRATAMENTO ATUAL 

Restos de varejões 
(verduras, legumes e 
frutas); restos de 
alimentos, papéis de 
boca e outros. 

Varejões e Feiras 
Livres 

23,05 t. 
p/semana 

Limpeza pública municipal e 
encaminhamento ao Aterro Sanitário 

Serviços de poda de 
árvores (empresa 
terceirizada e CPFL) 

Empresa terceirizada, 
prefeitura e CPFL 

35ton p/ 
semana 

Disposto em área da Prefeitura  

Resíduos de parques 
e jardins (capinação, 
varrição e limpeza 
pública) 

Prefeitura Municipal Não temos 
dados 

Disposto em Aterro Sanitário 

Resíduos do Mercado 
Municipal Mercado Municipal 

Não temos 
dados Disposto em Aterro Sanitário 

Total aproximado    

FONTE:Dados fornecidos pelo Francisco Guastalli SEMA, Engº Civil Ludmar Antonio 
Romanini SEDEMA , Engemaia -  empresa terceirizada de poda. 
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e) Mapeamento da logística da coleta de orgânicos 

A partir das potenciais fontes geradoras, foi elaborado um fluxograma simplificado 
para a coleta de todos os resíduos orgânicos. Este ajuda na compreensão de como irá 
funcionar a logística do aproveitamento dos resíduos desde a sua fonte geradora até a 
fase final da produção do composto orgânico. 

 

  

Logística para a separação, coleta e produção.  

 

Fluxograma simplificado da coleta da matéria-prima para a compostagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Elaboração de material educativo sobre compostagem 

Com linguagem educativa e acessível à comunidade tanto produtores, feirantes e 
funcionários envolvidos, pretende-se  utilizar folhetos educativos, banners, palestras 

Poda/capina 
e reforma de 

jardins 

Coleta pela equipe 
terceirizada de poda e 
de limpeza pública. 

Trituração de galhos 
Troncos – separação para reuso 

Grama e folha- direto na composteira 
Lixo /rejeitos - separação para aterro 

Pilha de 
compostagem 

Composto pronto 

Peneiração do 
composto 

Rejeitos da peneira 

Composto 
peneirado 

Uso do composto 

Separação na 
fonte geradora 

Resíduos 
orgânicos de 
feiras livres 

Pátio de 
recebimento e 

triagem 

Postos de coleta 
dos orgânicos 

Coleta e 
transporte 
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áudio-visual além de produzir novos materiais que possam colaborar na divulgação e 
educação da comunidade em geral. 

 

g) Construção do pátio de compostagem 

Foi selecionado um local que fosse apropriado para a compostagem, este local é 
de fácil acesso..  O pátio está localizado no Bairro Marins, atual pátio de disposição dos 
resíduos de poda. Haverá necessidade de licenciamento do local. 

 

h) Realização de palestras para inicio da coleta de orgânicos 

Para a divulgação da técnica de compostagem e processos educativos, pretende-
se a realização de encontros educativos voltados para os públicos em questão: 
produtores, feirantes e funcionários envolvidos no processo para que possam além de 
separar os resíduos orgânicos de forma adequada, divulgar o uso dessa técnica em suas 
próprias residências, chácaras ou comunidade de bairro. 

 

i) Piloto das leiras de compostagem 

Inicialmente serão realizadas as montagens de leiras de compostagem que 
servirão de referência para gradativa ampliação do aproveitamento dos resíduos 
orgânicos em sua totalidade. Pretende-se iniciar com dois varejões de maior 
movimentação e comércio – Varejão Central e Varejão da Paulista, que somam 16 
toneladas de produtos comercializados por semana, deste total 10% ou seja, 1,6 
toneladas são resíduos orgânicos. Posteriormente pretende-se envolver o Mercado 
Municipal e demais varejões.  

 

j) Analise da matéria prima e do composto 

Serão realizadas análises químicas, biológica e de contaminantes dos materiais 
empregados na montagem das leiras de compostagem. 

É necessário conhecer os materiais a serem compostados (análise química) para 
obter um composto de qualidade, pois o emprego de matérias primas de boa qualidade irá 
fornecer um composto de boa qualidade a ser utilizado nos setores da prefeitura.  

Quando se leva uma amostra de resíduo orgânico para ser analisada da maneira 
convencional pelos laboratórios, tem-se uma informação sobre sua composição (pH, 
umidade, matéria orgânica, nutrientes, etc.) e o valor desse material como matéria prima 
para ser preparado o composto. 

Essa análise pode ocorrer, por exemplo, no laboratório de análises do solo do 
Departamento de solos/ESALQ/USP. 

 

Materiais: 

  

11. Cobertura sombrite; 

• Sala para guardar ferramentas e implementos; 
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• Guarita com Copa e Banheiro; 

• Ferramentas: pá, rastelo, enxada, carriola, peneira, mangueira, uniforme e 
EPIs; 

• Implementos: picadora de galhos (fixa no local) e outros maquinários 
eventuais. . 

 

  As máquinas necessárias para as operações são: Picadora (já existe) - para 
fragmentar galhos e troncos que serão utilizados na montagem das pilhas; trator – para 
revirar as pilhas.  

 

5. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Custo da infraestrutura para implantação 

Item Custo unitário 
(R$) 

Custo Total (R$) 

Licenciamento de área para compostagem  10.000,00 

Infraestrutura física (aluguel e construções) - 25.000,00 

Retro Escavadeira (contrapartida da prefeitura) 1 ---- 

Ferramentas de campo - Pá, enxada, rastelo, carriola, 
mangueira, balde (contrapartida da prefeitura) - ----- 

Picadora de galhos (contrapartida Prefeitura)  --- 

Termômetro 1 1.000,00 

Bebedouro 1 350,00 

Total  36.350,00 

 

Custo de manutenção e Recursos Humanos 

Item Custo unitário (R$) Custo Total (R$) 

Análise matéria prima e composto (por ano) 100,00 100,00 

02 pessoas para o processo (já incluso no contrato da 
empresa contratada) 

---- ---- 

02 Uniformes completos EPIs (botas, aventais e 
outros) (já incluso no contrato da empresa 
contratada) 

---- ----- 

03 Vigias para Guarita por mês 4.500,00  4.500,00 

Total   4.600,00 

Custo anual total  R$90.450,00 

* o valor da primeira tabela é referente a implantação do projeto, portanto será aplicado 
apenas uma vez.  
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6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO   

 

FASE 1 

1. instalação do pátio da compostagem; 

2. realização de palestras sobre procedimentos e processos educativos da 
compostagem junto ao feirantes do mercado municipal e varejões da Central e da 
Paulista; 

3. coleta de resíduos orgânicos do varejão central e da paulista; 

4. início do processo de compostagem;  

5. acompanhamento do processo; 

 

  

FASE 2: 

Inclusão dos resíduos dos demais varejões e do mercado municipal 

    Trabalho educativo com a comunidade envolvida. 

    Divulgação do processo de compostagem na mídia. 

 

Atividade – fase 1 
Meses 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Licenciar área para a realização da compostagem x x       

Diagnóstico de resíduos orgânicos de varejões e mercado 
municipal, capinação de parques, etc 

x x       

Organização e implementação de infra-estrutura para coleta 
de resíduos orgânicos e de  recicláveis nos varejões  

 x       

Instalação do pátio da compostagem x x x      

Preparação de material informativo e educativo sobre 
compostagem x x x      

Processo educativo com feirantes e produtores para 
separação dos orgânicos e instalação de coletores para 
orgânicos 

   x x    

Formação de leiras piloto - Adequação da proporção de 
orgânicos de poda e de varejão    x x    

Monitoramento da coleta seletiva de orgânicos e de 
recicláveis    x x    

Abertura da composteira para a visitação monitorada       x  

Uso e doação do composto        x 

Monitoramento da qualidade do composto produzido       x x 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Durante e após o processo de implantação da prática da compostagem espera-se: 

- o gerenciamento e destino ambientalmente adequado dos resíduos orgânicos da 
cidade, minimizando problemas relacionados, principalmente, a poluição dos recursos 
hídricos e do solo; 

 - redução de gastos com disposição final de resíduos domiciliares que deixam de ir 
para o aterro; 

- a inserção da prática da compostagem e a própria composteira como um espaço 
educativo que contribua para a educação ambiental da comunidade piracicabana e se 
torne um hábito na vida das pessoas; 

- a utilização do composto orgânico, no viveiro de mudas da prefeitura municipal. 

 

8. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 

 

Pretende-se que o presente projeto torne-se uma prática contínua no 
município, previsto nos contratos de prestadores de serviços e na legislação 
municipal, servindo como referencia para outras instituições e para a sociedade. 

O fato da composteira ser utilizada para fins educativos torna-a um instrumento 
acessível, vivo e participativo. 

O composto poderá ser utilizado na própria prefeitura e doado a hortas 
comunitárias contribuindo para redução de gastos, todavia, o maior ganho será a 
educação ambiental da comunidade para a valorização dos resíduos, dando uma 
finalidade mais nobre para o material que poderia ser enviado ao lixo. Outro ganho se 
dará pelos chamados “custos evitados” ou seja, pelo montante de resíduos orgânicos que 
deixarão de ser depositados em aterros, recursos hídricos e demais mananciais. 

 

9. INDICADORES 

- Diagnóstico de lixo: quantidade de resíduos orgânicos que deixaram de ser 
enviados para o aterro sanitário. 

 - Redução de gastos com a disposição final de resíduos; 

 - Redução de custos com a aquisição de adubo orgânico para o viveiro municipal; 

- Qualidade dos resíduos orgânicos enviados para a compostagem; 

- Participação da comunidade em atividades que envolvem a temática da 
compostagem (palestras, oficinas, visitas técnicas, etc). 

- Instalação de compostagem em outras instituições a partir do modelo da 
prefeitura municipal. 
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III. 4: PROJETO DE COLETA SELETIVA MUNICIPAL 

 

 

1 Introdução 

  

 Dados do IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1992) 
revelam que o Brasil produziu no ano de 1991 perto de 250 mil toneladas diárias de 
resíduos. Desse total 90 mil toneladas era composto de resíduo domiciliar. Também 
consta que nesta época 76% desse total de resíduos foi encaminhado a lixão (disposição 
a céu aberto sem nenhum tratamento); 13% a aterro controlados; 10% a aterros 
sanitários; 0,9% tratados em usinas de compostagem e 0,1% incinerados. 

 Analisando esses dados torna-se perceptível que não ocorreu grandes mudanças 
de lá pra cá, a não ser na quantidade descartada que vem aumentando cada vez mais 
devido a facilidade de aquisição de produtos que geralmente não nos faz falta, pois 
descartamos quase tudo o que compramos. 

 Sendo assim, precisaremos de quantos planetas para comportar tudo aquilo que 
retiramos do meio ambiente para produção do que consumimos e depois descartamos 
para degradação no meio ambiente? Lembrando também que nem tudo que descartamos 
se degrada na natureza, ficando assim insustentável a vida no planeta terra. 

 Dentro deste contexto, ao longo dos anos, estudiosos preocupados com a ação 
humana, vêm se encontrando e promovendo debates sobre até quando e quanto o 
planeta suporta tanta destruição, também vem procurando maneiras de sensibilizar a 
população para uma vida mais sustentável. Um exemplo disto é a publicação do 
documento intitulado de “Limites do Crescimento”, publicado em 1972 que colocava em 
pauta a discussão até que ponto o desenvolvimento econômico poderia ir sem 
comprometer os recursos naturais. 

 A partir desta publicação ocorreram conferencias e outros encontros como a Eco 
Rio 92, nascendo daí a Agenda 21 com o propósito de cada cidade construir a sua 
Agenda em conjunto com a população a fim de “agir localmente e pensar globalmente” 
para assim garantir um futuro melhor para todos, no século XXI. 

 Sendo assim acredita se que o tema resíduo seja um importante alvo da Educação 
Ambiental. 

  Segundo Almeida Leite e Castro uma comunicação cuidadosa e clara com a 
comunidade é vital para qualquer programa de coleta seletiva. Se o processo de 
planejamento estimular a participação pública, a comunidade provavelmente terá uma 
identificação com o programa de reciclagem proposto, bem antes que ele se inicie de fato. 
A educação ambiental tem se mostrado a chave fundamental para o sucesso dos 
programas de reciclagem, pois propicia a aprendizagem do cidadão sobre o seu papel 
como gerador de resíduos, atingindo escolas,repartições públicas, residências, escritórios, 
fábricas, lojas, enfim, todos os locais onde os cidadãos geram resíduos. 
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2. Justificativa 

 

 Segundo dados do CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem) 30% 
de o lixo domiciliar é passível de reciclagem. 

 No município de Piracicaba, conforme publicações no Jornal de Piracicaba 
setembro 2009, estão gerando em torno de 800 gramas lixo habitante por dia, 
considerando a informação do CEMPRE que 30% é passível de reciclagem, 240 gramas 
de lixo/hab/dia pode ter outro caminho que não seja o aterramento. 

 Vale ainda salientar que a empresas recicladoras só recebem materiais limpos,ou 
seja, materiais selecionados na fonte e que não tiveram nenhuma contaminação com 
uniformes fecais entre outros. Devido a questão de higiene e saúde pública dos 
funcionários das empresas e que repercutem em compromissos salariais e na qualidade 
dos produtos que a empresa gera. 

 Sendo assim, a coleta seletiva é uma necessidade para a implantação do 
gerenciamento  de resíduos sólidos no município. Com a coleta seletiva é possível 
separar o material passível de reciclagem na fonte, além da responsabilização e 
participação da população no processo da gestão de resíduos municipais. 

  

  

3 Diagnóstico, legislação e experiências de outros municípios: 

 

           Breve Histórico da Cooperativa Reciclador Solidário: 

  

O Município de Piracicaba teve seu aterro sanitário denominado Pau Queimado 
fechado desde janeiro de 2007, sendo os resíduos domésticos encaminhados à empresa 
ESTRE em Paulínia, conforme licitação ocorrida nesta época. 

 A coleta seletiva municipal é uma importante ferramenta para minimizar a questão 
do impacto gerado no aterramento do lixo, além de trazer benefícios econômicos, 
ambientais e sociais. 

 Em Piracicaba existe a Cooperativa Reciclador Solidário formada por ex–
catadores do aterro sanitário e demais catadores do município. Essa cooperativa é 
devidamente registrada na OCESP desde julho 2003, porém enfrentou diversas 
dificuldades, sendo uma das últimas a crise econômica de dezembro 2008 que afetou a 
comercialização dos matérias recicláveis dificultando a retirada mensal dos cooperados. 
Com isso perdeu–se um grande número de cooperados e afetou a coleta seletiva 
municipal.  

 A Prefeitura Municipal de Piracicaba através da SEDEMA (Secretaria Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente) tem em andamento jurídico, um convênio com a cooperativa 
Reciclador Solidário, apoiando a formação e estrutura da cooperativa através do aluguel 
de barracão, caminhões, curso específico de formação de cooperados, auxilia na renda 
mensal, entre outros.        

 Os técnicos da SEDEMA que atuam na questão de resíduos sólidos participam 
das assembléias da cooperativa, quando chamados pelos cooperados, onde a diretoria 
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coloca os problemas e busca soluções em conjunto com a Prefeitura para o beneficio da 
coleta seletiva. 

 Neste contexto, o projeto busca melhorias na qualidade e eficiência da coleta 
seletiva, para assim diminuir a quantidade de resíduos enviados ao aterramento 
minimizando impactos ambientais, despertar no gerador a responsabilidade dos seus 
resíduos, gerarem emprego e renda no município e fortalecer a estrutura e o trabalho da 
Cooperativa Reciclador Solidário.  

 

Sistema Atual de Coleta Seletiva: 

 

 Desde a constituição da Cooperativa, toda ação referente à coleta seletiva 
municipal, é formada no consenso entre o poder público e os cooperados.  

 O Sistema anterior adotado não estava correspondendo a demanda da população 
do município, como também estava saindo do controle da cooperativa. Sendo assim, 
criou-se um sistema “novo” onde o município se responsabiliza pela coleta dos materiais 
recicláveis e os cooperados se responsabilizam pela triagem, processamento e 
comercialização. 

 Com isso houve pequenas alterações no processo de coleta seletiva, como por 
exemplo: os moradores colocam os materiais recicláveis na calçada e os “garis” recolhem, 
não existindo mais o bater na porta, aumentando assim o rendimento de percurso do 
caminhão e amplitude no atendimento à população. 

 Esse sistema teve início em maio de 2009 com retorno positivo e significativo da 
população que voltou a dar créditos à coleta seletiva, pois o sistema antigo não estava 
atendendo nos dias predeterminados de coleta.  

 Neste mês de setembro, com menos de 2 caminhões, o sistema “novo” de coleta 
seletiva está atendendo 10 bairros com 51.455 hab., segundo IBGE 2000. Isto significa 
15,63% da população piracicabana, recolhendo uma média mensal de 50 toneladas/mês. 

 É dentro deste propósito que pretende-se ampliar o sistema de coleta seletiva 
municipal, que contará nos próximos meses com mais 2 caminhões com pretensão de 
dobrar esses números demonstrados. 

 

Legislação: 

 

Decreto Federal nº 5.940/2006: Institui a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, 
na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis; 

Lei Estadual Nº 12.528/2007: Obriga a implantação do processo de coleta seletiva 
de lixo em “shopping centers” e outros estabelecimentos que especifica, do Estado de 
São Paulo; 

O Município de Piracicaba tem saído à frente quando se trata de leis municipais 
referente à minimização de resíduos, como exemplo: 
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 A lei complementar 0233/2008 que dispõe sobre a proibição de sacolas plásticas 
substituindo por sacolas oxibiodegradáveis biodegradáveis, sacolas retornáveis, papel, 
nylon e algodão. Visando minimizar o impacto do plástico no meio ambiente. 

Lei municipal nº 5829/2006 que dispõe sobre a destinação final do óleo vegetal 
utilizado em bares, buffets, cozinhas industriais, restaurantes e congêneres existentes no 
município. 

Lei n° 4019/1995 autoriza o executivo a implantar programa de coleta seletiva de 
Resíduos Sólidos domiciliares. 

  

Sistemas Adotados por outros Municípios: 

 

Em Londrina, a prefeitura fomentou a criação de associações de catadores e 
dividiu a cidade em setores de coleta, entregando cada setor para uma associação. A 
Prefeitura estimulou e ofereceu cursos para os catadores do aterro e catadores 
autônomos formarem suas associações, forneceram carrinhos para a coleta, locação de 
galpões destinados a triagem do material (até a associação alcançar independência 
financeira), caçambas para depósito de rejeitos e o seu transporte até o aterro municipal, 
o fornecimento de uniforme, equipamentos de proteção individual, sacaria e aquisição de 
equipamentos destinados à pesagem, prensagem, triagem e beneficiamento de materiais.  

A coleta é feita porta a porta por essas associações e pode ser realizada com 
veículos ou carrinhos. O material é acumulado em pontos estratégicos de cada setor e 
transportado pela Prefeitura até a unidade de triagem de cada associação. A Prefeitura 
fornece caminhões baús equipados com um motorista e dois ajudantes. 

Com o objetivo de aumentar o preço de venda dos materiais recicláveis, membros 
de associações constituíram uma nova associação denominada CEPEVE – Central de 
Pesagem e Vendas, que comercializa conjuntamente os materiais coletados, aumentando 
o poder de negociação dos materiais. A Prefeitura fornece o transporte das associações 
até esta central. 

A prefeitura possui pessoal técnico e administrativo para coordenação do 
programa e mantém o controle sobre seu desenvolvimento, desde a organização 
territorial, até o atendimento às demandas sociais advindas das associações. 
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Tabela 1. Indicadores do programa de coleta seletiva em relação à sua estrutura 
organizacional no período de 2001 a 2006. 

 

 

A Prefeitura Municipal de Americana que atua desde 1994 com coleta seletiva 
municipal conseguiu avançar neste setor atendendo 100% dos 50 mil domicílios passando 
sistematicamente pelo menos uma vez por semana. 

Com isso ganhou créditos da população que aumentou a adesão, através de 
programas de educação ambiental desenvolvido por técnicos do município e também com 
atuante papel de informação na mídia local. Aumentou de 1 cooperativa para 5 que fazem 
a triagem e comercialização dos materiais entre as empresa recicladoras. 

Conforme entrevista do Secretário Municipal de Meio Ambiente ao CEMPRE (nº 
106 ano 17 – Julho e Agosto/2009), Sr. Jonas Santarosa relata que entre agosto de 2008 
a abril de 2009 foram coletados 386.435,69 quilos de materiais recicláveis. 

Considerando 9 meses, estão coletando aproximadamente 42 toneladas mês num 
município com 200 mil habitantes. 

 

4. Objetivo Geral 

  

Ampliar o programa de coleta seletiva no município, de forma a atender toda a 
população piracicaba no que diz respeito a legislação, contribuindo para a 
sustentabilidade ambiental, social e econômico. 

 

 5. Metas:  

 

Ampliar o serviço de coleta seletiva com atendimento a 100% dos domicílios no 
município até 2012.  
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6. Procedimentos:  

 

6.1 Formalizar o convênio entre Prefeitura Municipal e Cooperativa Reciclador Solidário, 
que está em andamento.  

6.2 Solicitar apoio a ONGS, instituições de ensino e demais secretarias municipais para 
continuidade do processo de formação profissional dos cooperados e demais 
colaboradores, devido a rotatividade de pessoas na cooperativa; 

6.3 Dispor dos recursos materiais e infra-estrutura necessária para coleta dos materiais 
recicláveis, como exemplo: contratação dos garis, caminhões, som, roteiros dos 
caminhões, entre outros; 

6.4. Controlar a quantidade dos materiais por quantidade e qualidade, do qual resultará 
demanda dos serviços de educação ambiental à população; 

6.5 Divulgar nos meios de comunicação locais os dias da coleta seletiva nos bairros e 
promover ações educativas a fim de permear o maior número possível de materiais 
recicláveis na fonte; 

6.6 Ampliar gradativamente o sistema de coleta seletiva no município: em conjunto com a 
cooperativa e demais parceiros envolvidos, definir data para ampliação do programa e 
divulgar junto à comunidade piracicabana. 

6.7 Monitorar o sistema de coleta seletiva através de informações pelo 156 e contato 
direto com a população. 

6.8 Implantar programas de redução na fonte e coleta seletiva de papel nos setores 
administrativos da prefeitura municipal;  

 

7. Responsabilidades: 

 

 7.1 A Prefeitura Municipal de Piracicaba através da SEDEMA, atenderá a demanda 
descrita no convênio, como exemplo: a disponibilização de caminhões com som e equipe 
de funcionários para a coleta seletiva, monitoramento, divulgação na mídia e o processo 
educativo em conjunto com parceiros.  

 7.2 Cabe a população do município de Piracicaba atentar-se as datas da coleta seletiva, 
separar o material e destinar na calçada nos dias pré-estabelecidos. Fiscalizar o sistema e 
denunciar no 156 sempre que tiver irregularidades. 

 7.3 A cooperativa reciclador solidário deverá disponibilizar cooperados para apoiarem na 
disposição dos materiais no caminhão, além de auxiliar os coletores (garis) sobre dúvidas 
que venham a ocorrer durante a coleta dos recicláveis. Também cabe aos cooperados o 
descarregamento dos materiais no barracão de triagem e informar a equipe técnica da 
Sedema quando ocorrer qualquer problema que venha a prejudicar as atividades. 

 7.4 Cabe aos parceiros participar e auxiliar a equipe técnica da Sedema sobre a 
educação ambiental e demais procedimentos que envolva a coleta seletiva, como também 
apoiar e disponibilizar ações que promoverão a cooperativa reciclador solidário. 
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8. Fluxograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Orçamento: 

Descrição do Serviço Custo unitário 
(R$) 

Custo Total 
(R$) 

06 Caminhão e motorista R$ 4.500,00 R$ 27.000,00 

15 Funcionário para coleta R$ 1.300,00 R$ 19.500,00 

Aluguel do galpão (mensal) R$ 5.600,00 R$ 05.600,00 

Material de divulgação (folhetos e cartazes) xxx R$ 10.000,00 

Total por mês  R$ 62.100,00 

Total pó ano  R$745.200,00 

Valores referentes ao processo licitatório vigente até a data. 

10. Possíveis Parceiros: 

Usp Recicla. Programa da ESALQ. 

Ong Ambiente em Focco...... 

12. Bibliografia 

http://www.jpjornal.com.br/capa/default.asp?acao=viewnot&idnot=9068 

Referencia Londrina 

Dados IPPLAP – Indtituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba 

Cempre – Compromisso Empresarial para a Reciclagem 

Programa USP RECICLA 

SEDEMA – Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

Projeto Elaborado em Setembro 2009. 

Coleta dos materiais 
recicláveis de 
responsabilidade da 
SEDEMA, nas 
residências 

Pesagem e 
descarregamento 
dos caminhões 

 

Triagem e 
comercialização por 
responsabilidade da 
cooperativa 

Encaminhamento 
para empresa de 
reciclagem 
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III. 5: PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 1. INTRODUÇÃO E JUSTICATIVA 

 

São os serviços gerados nos serviços relacionados com o atendimento à saúde 
humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 
campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços 
onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); 
serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; 
estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de 
zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e 
produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de 
atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros 
similares. 

Resíduos assépticos destes locais, constituídos por papéis, restos da preparação 
de alimentos, resíduos de limpezas gerais (pós, cinzas etc.), e outros materiais que não 
entram em contato direto com pacientes ou com os resíduos sépticos anteriormente 
descritos, são considerados como domiciliares. 

Entre os resíduos gerados nessas unidades destacam-se aqueles com risco 
biológico.  

O gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é constituído por um 
conjunto de procedimentos que são planejados e implementados com o objetivo de 
reduzir a produção desses resíduos e proporcionar aos mesmos um encaminhamento 
seguro e eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, bem como a preservação da 
saúde pública e do meio ambiente. 

Os geradores são responsáveis pelo tratamento (quando necessário) e pela 
destinação final desses resíduos, conforme a lei municipal de cada localidade. 

Infelizmente, o desconhecimento e a falta de informações sobre o assunto fazem 
com que, em muitos casos, os resíduos biológicos ou os gerados pelos serviços de 
saúde, ou seja, ignorados, ou recebam um tratamento equivocado (incineração de todo o 
lixo, inclusive de recicláveis e orgânicos), onerando ainda mais os poucos recursos das 
instituições hospitalares e indústrias e gerando ainda mais poluição atmosférica. 

Por isso, a formação e a informação do pessoal que manipula este tipo de resíduo 
é um elemento fundamental na prevenção de acidentes com agentes biológicos. Todos 
devem conhecer os riscos da má manipulação dos resíduos. 

  

• Resíduos Biológicos 

 

São resíduos provenientes de unidades industriais ou processos industriais 
designadamente aqueles em que são utilizadas substâncias, elementos, compostos ou 
misturas com risco de exposição a agentes biológicos perigosos tais como 
microrganismos, incluindo os geneticamente modificados, culturas de células e os 
endoparasitas humanos susceptíveis de provocar infecções, alergias ou intoxicações. 
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 Os agentes biológicos com efeitos nocivos para a saúde podem encontrar-se em 
diversas fazes do processo, nomeadamente na recolha e transporte em que a exposição 
dos trabalhadores a agentes biológicos perigosos é mais exposta. 

 

O que fazer com animais mortos?  

 

Animais mortos podem ser enviados para hospitais veterinários para serem dispostos 
juntamente com os resíduos biológicos. 

Outra alternativa é enterrá-lo no cemitério dos animais, cujo contato é (19) 3433-2877. 
As duas alternativas apresentam custos a serem assumidos pelo proprietário do animal. 

Para os animais abandonados, a Prefeitura Municipal realiza a coleta e destinação. 
Nesse caso, ao encontrar um animal morto em vias públicas, ligue para a Prefeitura no 
número 156. 

Não enterre animais em quintais (por questões sanitárias) nem os jogue nos rios ou 
em caçambas. 

 

 2. DIAGNÓSTICO E LEGISLAÇÃO 

 

 2.1 Cenário Atual 

 

Na questão da coleta dos resíduos sépticos (serviços de saúde), em Piracicaba 
são recolhidos 59 toneladas de RSS, ou a média diária de 2,3 toneladas, que, para o total 
de 661 leitos hospitalares existentes em Piracicaba,  segundo os Indicadores de Recursos 
do IBGE, levam a atingir o índice 2,98 kg  de RSS por leito, se enquadrando na média 
apropriada pela OMS, para países com o nível de desenvolvimento do Brasil, na faixa 
entre 1,5 a 3,0 kg x leito x dia.  

O modelo praticado para a coleta dos  RSS é diferenciado, pelo seu nível de 
periculosidade, através da  coleta com conjuntos coletores sem compactação, sendo 
utilizado dois tipos de guarnições sendo, para a coleta dos grandes geradores, constituída 
por um motorista, um coletor  e um caminhão baú e, para a coleta dos pequenos 
geradores, constituída por um motorista, um coletor e um utilitário do tipo Fiorino.   

Estas guarnições operam com freqüência diária e no período diurno no 
recolhimento dos grandes geradores e com freqüência alternada 3x na semana e no 
período diurno nos pequenos e médios geradores.   

Os resíduos dos serviços de saúde são transbordados para uma caixa 
compactadora posicionada no Aterro do Pau Queimado e transportado para tratamento 
em unidade licenciada localizada no município de São Bernardo do Campo, e que utiliza o 
processo de esterelização por microondas.   
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 2.2 Aspectos de legislação 

 

A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 358/05, tratam dos RSS, os quais acabaram 
tornando-se referência para a classificação e destinação de todos os resíduos biológicos. 

 

 

 3. OBJETIVOS E METAS 

• Segregar, acondicionar e transportar de maneira adequada e segura os 
resíduos biológicos e de serviços de saúde a fim de evitar a contaminação dos 
funcionários e demais pessoas envolvidas nesses processos. 

• Depositar adequadamente os resíduos biológicos e de serviços de saúde, 
de modo a evitar a contaminação de famílias inteiras que recolhem suas refeições 
diárias nos locais de deposição. 

• Conscientizar os cidadãos de Piracicaba de que há uma forma correta para 
a destinação final de animais mortos e demais resíduos biológicos, evitando 
assim, riscos de contaminação do solo e da sociedade em geral.    

  

  

 4. PROCEDIMENTOS: 

  

- Reduzir ao máximo o desperdício de materiais e utilizar o necessário; 

-Segregar os RSS do lixo comum conforme A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 
ANVISA.nº 306/04 e a Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 
358/05. 

- Armazenar e dar encaminhamento adequado conforme RDC ANVISA.nº 306/04 e a 
Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 358/05. 

 

 5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Da prefeitura Municipal 

6. Coletar os resíduos de serviços de saúde, quando esses forem pertencentes a 
estabelecimentos públicos. 

7. Monitorar os PGRSS de estabelecimentos particulares e públicos. 

8. Informar a população a respeito da segregação e destinação correta de resíduos 
biológicos e de serviços de saúde. 
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5.2 Dos cidadãos 

 

13. Implantar e executar adequadamente os PGRSS. 

14. Segregar e destinar corretamente os resíduos biológicos (ex: animais mortos) e de 
serviços de saúde, seguindo as instruções dadas pela Prefeitura Municipal. 

 

 

  

 6. FLUXOGRAMA 
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RSS e resíduos 
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estabelecimentos 

públicos e 
particulares 
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Iincineração e 

posteriormente aterro 
sanitário 

 

Estabelecimentos 
particulares 

executam seu 
PGRSS 

independentemente 
da Prefeitura 

Municipal 
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7. ORÇAMENTO: 

 

Descrição do serviço  Custo unitário (R$) Custo total 

(R$) 

*Serviço de licenciamento do local - empresa 
contratada 6.000,00 6.000,00 

*Obra Instalação do barracão de 150m2 850 m2 127.500,00 

**Custo mensal do transporte - caminhão 3/4 F 400 
ou similar carroceria de madeira 

21,82 por hora (com 
motorista) 4.362,00 

**Custo mensal de funcionário - ajudante para 
coleta 1300 por mês 1.300,00 

**Custo de vigias para o local - 3 1.300 por mês 3.900,00 

Custo de descontaminação por tonelada/ano 990,00 por ano 990,00 

Custo de transporte até a empresa 
descontaminadora  425,00 425,00 

Caixa de armazenamento das pilhas e baterias (2 
unidades) 15,00 30,00 

Funcionário auxiliar da transportadora por coleta (1 
vez ao ano) 65,00 65,00 

10.000 folheto de divulgação 0,15 1.500,00 

3.000 cartazes de divulgação 0,45 1.350 

Total por ano  3.260,00 

 

8. PARCERIAS POTENCIAIS 

SEDEMA ( Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente) 

Vigilância Sanitária 

CETESB ( Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental) 

Universidades 

 

10 – FONTES DE DADOS 

SEDEMA . Departamento de Controle Ambiental. Disponível em 
http://www.sedema.piracicaba.sp.gov.br/conteudo.php?info=depto_controle. Acesso em 
30 de jul. de 2009. 

Projeto elaborado em setembro de 2009. 
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III.6: PROJETO PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS FITOSSANITÁRIOS 

 

 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: 

 

Os resíduos fitossanitários são considerados resíduos de classe I, ou seja, com 
potencial de contaminação e riscos a saúde e ao meio ambiente, envolvem 
embalagens de resíduos, assim como restos de produtos e produtos vencidos. 

A coleta dos resíduos fitossanitários é necessária para que esses materiais não se 
acumulem no campo e venham a trazer prejuízos maiores aos recursos naturais e a 
saúde da população.  

A regulamentação para o gerenciamento destes resíduos é recente no Brasil e 
surgiu no final da década de 80, como lei federal e foi revogada no ano de 2000. 

No município de Piracicaba a instituição responsável pela coleta, armazenamento, 
triagem e encaminhamento para a reciclagem neste momento é a COPLACANA – 
Cooperativa dos Plantadores de Cana, todavia cabe aos produtores, comerciantes e 
usuários a gestão compartilhada das embalagens destes materiais. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO E LEGISLAÇÃO 

 

2.1 Cenário Atual 

 

No município de Piracicaba, interior de São Paulo, está localizada a COPLACANA 
Cooperativa dos Plantadores de Cana de Piracicaba, que têm implantado em seu 
sistema de atividades, devido às exigências da Lei Federal 9974 de 2000 as “Normas 
de recebimento e procedimentos para entrega de embalagens vazias tríplice lavadas 
e/ou contaminadas- No 001/COPLACANA/1997 (Versão 1.9 - 20/01/2004).”  

As normas de recebimentos e procedimentos para entrega de embalagens vazias 
descreve passo a passo o sistema de gerenciamento deste produto, como também os 
cuidados que o produtor rural deverá ter ao entregar esse material ou até mesmo na 
aquisição demais materiais na Coplacana  (anexo). 

No caso das demais agropecuárias que vendem este material, elas possuem um 
vínculo com a Coplacana para o descarte das embalagens vazias, ou seja, todas têm 
no rodapé da Nota Fiscal o endereço da entrega das embalagens. 

A Coplacana coletou no mês de julho de 2008, por exemplo 25 ton. de 
embalagens vazias, tendo como meta anual 320 toneladas. 

Também é realizada pela Coplacana a coleta itinerante, onde são realizadas 
campanhas de recolhimento das embalagens e ida até sítios da cidade e também de 
cidades vizinhas para recolhê-las. 
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Alguns produtores rurais entram em contato com a Coplacana para entrega das 
embalagens devido à fiscalização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do 
Estado de São Paulo da Secretaria de Agricultura Estadual. 

 Porém, nem todos locais de revenda possuem credenciamento ou autorização 
para entrega das embalagens na Coplacana, devido a um custo razoavelmente alto 
(de cerca de 1,5 salários mínimos) para alguns revendedores, e quando vendido esse 
material não há possibilidade de descarte correto. 

 Para conseguir o credenciamento de autorização para recebimento e reciclagem 
destas embalagens é necessário um cadastro junto a Coplacana e licença junto a 
CETESB.  

Segundo a Coplacana cerca de 90% dos locais credenciados devolvem as 
embalagens para reciclagem, entretanto ale dos 10% ainda não coletados, têm-se as 
embalagens adquiridas em locais não credenciados cuja quantidade não foi possível 
de ser estimada.  

 

 

2.2 Aspecto de legislação 

 

Lei Federal 9974 de 06 de julho de 2000, que altera a Lei 7802 de 1989 que 
dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção a embalagem e rotulagem, o 
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 
registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências, e o DECRETO Nº 4.074, de 08 de 
janeiro de 2002). 

 O órgão fiscalizador é a Secretaria de Agricultura Estadual a coordenadoria de 
Defesa Agropecuária. 

Os usuários dos produtos fitossanitários têm prazo  de 1 ano a partir da emissão 
da nota fiscal de aquisição do produto para devolução da embalagem, conforme 
especificações da lei federal, caso contrário estará sujeito as penalidades previstas no 
artigo 17 , na lei vigente (em anexo). 

 

3. Objetivos 

 

Fortalecer os procedimentos instituídos pela legislação federal para a gestão de 
resíduos fitossanitários, conforme a lei no.9974/2000. 

 

4. Metas e Procedimentos 

- zelar pelo cumprimento da lei federal e para que nenhuma embalagem fitossanitária 
fique no campo, ou seja, armazenada de maneira inadequada; 

- orientar adequadamente, quando solicitado, toda a população da cidade para que dê 
destino adequado as embalagens fitossanitárias. 
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5. Orçamento (Custo estimado) 

      Materiais de apoio e recurso oferecidos e administrados pela Inpev – Instituto 
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias.  

 

6. Responsabilidades: 

 

Aos cidadãos usuários dos produtos fitossanitários 

Cumprir a legislação federal vigente realizando a tríplice lavagem e encaminhando 
adequadamente as embalagens aos pontos de recebimento do município. 

 

A prefeitura municipal 

- auxiliar na divulgação, esclarecimento e na fiscalização do processo de coleta de 
embalagens. 

 

Os produtores e comerciantes de embalagens fitossanitários 

- cabe a empresa produtora e comerciantes de embalagens fornecer a logística para 
recolhimento das embalagens fitossanitárias e dar encaminhamento adequado. 

 

7. Fluxograma 

 

 

 

 

 

 

8. Possíveis parceiros 

 

 A Secretaria de Agricultura Estadual têm em sua responsabilidade a fiscalização 
dos produtores, cabendo a Prefeitura Municipal auxiliar quando necessário e 
incentivar o retorno das embalagens fitossanitárias adequadamente. 

 

 São parceiros: 

- a Coplacana;(Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de SP) 

- as casas agropecuárias; 

- a Acipi;(Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) 

Aquisição das 
embalagens 

com nota fiscal 

Uso no campo, 
tríplice lavagem e 

devolução com 
nota nos pontos 

de recebimento de 
embalagens 

Recebimento 
e triagem nos 

pontos de 
coleta 

 
 

Encaminhamento 
para a reciclagem 
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- as secretarias Municipais SEDEMA e SEMA. (Secretaria Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) 

 

 

9. Consultas e referências bibliográficas 

 

- Coplacana – Cooperativas dos Plantadores de Cana  

- Ministério da Agricultura e Abastecimento 

 

 

 

Projeto elaborado em Outubro 2008. 
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III.7 PROJETO PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Atualmente, a questão dos resíduos de construção civil tem sido bastante estudada e 
de certo modo conseguiu avançar na questão da sustentabilidade, porém há necessidade 
de investimentos tecnológicos e de iniciativas do poder público na questão de 
gerenciamento desses resíduos. 

Conforme publicação no site www.espacoacademico.com.br, a sustentabilidade na 
construção civil hoje é um tema de extrema importância, já que a indústria da construção 
causa um grande impacto ambiental ao longo de toda a sua cadeia produtiva. Esta inclui 
ocupação de terras, extração de matérias-primas, produção e transporte de materiais, 
construção de edifícios e geração e disposição de resíduos sólidos. Além disto, segundo o 
(CIB, 2000: 17), a indústria da construção é um dos grandes contribuintes do 
desenvolvimento sócio-econômico em todos os países. 

Em relação à quantidade de materiais, (SOUZA, 2005: 13) estima que em um metro 
quadrado de construção de um edifício são gastos em torno de uma tonelada de 
materiais, demandando grandes quantidades de cimento, areia, brita, etc. Ainda, são 
gerados resíduos devido às perdas ou aos desperdícios neste processo; mesmo que se 
melhore a qualidade do processo, sempre haverá perda e, portanto, resíduo; alguns 
levantamentos em canteiros de obra em Brasília-DF estimaram uma média de geração de 
entulho de 0,12 Ton/m2. 

O aproveitamento de resíduos é uma das ações que devem ser incluídas nas práticas 
comuns de produção de edificações, visando a sua maior sustentabilidade, 
proporcionando economia de recursos naturais e minimização do impacto no meio-
ambiente. 

Procuramos, abaixo, descrever alguns modelos adotados por municípios do Estado de 
São Paulo, sobre o gerenciamento do resíduo de construção civil e demolições. 

 

O município de Santo André: 

 Conforme relatório anual com base em 2007, o Município de Santo André, interior 
de São Paulo, adotou o seguinte sistema: 

Área de Triagem e Transbordo de Resíduos da Construção e Demolição 

(ATT/ RCD) 

 

Desde outubro/ 2006 é utilizada uma área de 32.000 m2 autorizada pela 

CETESB, próxima à Avenida dos Estados para triagem e estocagem de madeira 

e resíduos de construção e demolição provenientes da limpeza urbana, de 

obras da prefeitura, do SEMASA e das Estações de Coleta. A triagem é feita 

manualmente por cerca de 6 funcionários que recebe cerca de 5 mil toneladas 

de resíduos por mês. 
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O DRS (Departamento de Resíduos sólidos) pretende implantar uma parceria para 
montar no local uma Usina de Beneficiamento dos Resíduos da Construção e Demolição, 
realizando assim a reciclagem e comercialização do material. 

 

 Conforme Jornal da Cidade de Bauru - do dia 12/08/2009  
 
Em São José do Rio Preto, a Central de Reciclagem recolhe e processa 350 toneladas de 
entulho por dia. São 7 mil toneladas por mês. Os resíduos da construção civil, após 
passar pela usina, são transformados em tijolos, tubos de concreto, postes para 
alambrado, bancos, mesas e blocos, além de areia e pedra britada. A madeira é 
transformada em mesas e outros objetos. Lá trabalham 20 pessoas, fora os terceirizados 
que atuam na coleta nos pontos de apoio - espaço cercado com alambrado, dividido em 
baias de madeira, com caçambas para cada tipo de lixo. 
 
De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Orlando Bolçone, o trabalho 
começa na distribuição de 14 pontos de recolhimento do material em locais estratégicos 
da cidade. “Temos um acordo com os carrinheiros e os carroceiros para que o entulho 
seja levado ao ponto de entulho mais próximo. Isso barateia os custos. O entulho oriundo 
da prefeitura é encaminhado direto para a central. Posteriormente, o material é recolhido 
por caminhões da prefeitura e encaminhado ao destino, onde é transformado em diversos 
materiais”, afirma.  
 
O projeto consegue gerar economia para a administração de Rio Preto. Com o material 
reciclado é possível produzir matéria empregada na construção de bocas-de-lobo, guias e 
sarjeta. “Os galhos recolhidos da poda de árvores são doados para o Lar São Francisco 
de Assis na Providência de Deus, instituição que cuida da recuperação de dependentes 
químicos. A entidade vende o material para uma usina de cana-de-açúcar da região, onde 
o material é transformado em energia elétrica. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO E LEGISLAÇÁO  

 

2.1 Cenário Atual 

 

Em Piracicaba, interior de São Paulo, com população estimada em 350.000 habitantes, o 
sistema de gerenciamento deste resíduo adotado foi a criação de 02 (dois) Ecopontos 
localizados nos bairros Cecap/Eldorado e Jd. Oriente. 

 Esses ECOPONTOS funcionam da seguinte maneira: 

a) Bairro de grande geração de resíduos de construção civil e demolições: o poder 
público municipal denomina uma área Ecoponto, com alambrado e guarda para 
receber entulho de construção civil e demolições de pequenos geradores, até 1m³. 
Com propósito de não jogarem entulhos por todo o bairro, assim o poder público 
limpa um único local. A quantificação é para evitar que grandes demolições (não 
residenciais) ou microempresários do ramo, cobrem pelo serviço de limpeza das 
residências e depois depositem em áreas de atuação do serviço público sem 
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precisar pagar. Assim, é uma maneira de garantir que são realmente os pequenos 
geradores que estão usufruindo deste modelo adotado. 

b) O poder público encaminha esses materiais para triagem e depois para o britador, 
máquina que transforma o resíduo bruto em resíduo triturado para utilização futura 
na construção civil.  

Quanto a geração, o município gera em torno de 620 toneladas de resíduos de 
construção civil e demolição por dia. Sendo processados somente 120 toneladas/dia, 
devido ser esta a capacidade do britador acima mencionado. 

Os demais são aterrados em áreas denominadas Aterros de Resíduos de Construção 
Civil e Demolições, devidamente licenciados pelo órgão ambiental do Estado – CETESB. 

Atualmente, no município de Piracicaba, existem devidamente licenciados, uma área 
particular e uma área da prefeitura e outra da associação dos caçambeiros em processo 
de licenciamento na CETESB, sendo que nesta área da Prefeitura Municipal está o 
britador acima citado anteriormente. 

Para melhor entendermos vamos apresentar abaixo um fluxograma do modelo atual: 

 

 

Fluxograma da ATT Municipal 

 

 

 

FFF

 

 

 

 

 

Prefeitura recolhe 
e encaminha os 
resíduos 
provenientes de 
descarte irregular 

Prefeitura recolhe e 
encaminha para 
triagem (reciclagem)   

População entrega 
os Resíduos no 
Ecoponto (1m³ por 
viagem) 

Reciclagem, transforma em 
outros materiais a serem usados 
na construção civil do próprio 
poder público 
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Fluxograma da área particular 

 

 

  

 Aspectos de legislação 

A Resolução nº. 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002), que 
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão destes resíduos, 
classificando-os em quatro diferentes classes: 

• Classe A – resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (tijolo, 
concreto, etc); 

• Classe B – resíduos reutilizáveis/recicláveis para outras indústrias (plástico, 
papel, etc); 

• Classe C – resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 
viáveis que permitam sua reciclagem (gesso e outros) e 

• Classe D – resíduos perigosos (tintas, solventes, etc), ou contaminados (de 
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros). 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

- Sensibilizar a comunidade piracicabana sobre a importância da gestão adequada dos 
resíduos de construção civil e demolições; 

População e 
caçambeiros 
encaminham 
para área 
(acima de 1m³) 

Triagem de 
todo material, e 
transformação 
em material a 
ser utilizado na 
construção 
civil  

Rejeitos são 
encaminhados para o 
Aterro de RCCD 
particular 

Material 
transformado para 
uso da construção 
civil é 
comercializado 
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- Elaborar e implementar um programa de gerenciamento de resíduos de construção civil 
e demolições dentro do processo da sustentabilidade; 

 

4. METAS 

 Ampliar a quantidade de Ecopontos do Município, viabilizando a entrega deste 
resíduo por região, sendo necessário mais 02 Ecopontos (Bairros Bosque dos Lenheiros e 
Novo Horizonte), num prazo de 02 anos; 

 Ampliar o processo de reciclagem, minimizando o aterramento dos resíduos de 
RCCD; 

 Implantar em 01 ano caçambas estacionárias em bairros onde ocorre geração de 
resíduos irregulares, num total estimado de 30 caçambas.   

 

5. PROCEDIMENTOS  

• Verificar os locais (áreas) para instalação dos novos ecopontos; 

• Verificar os locais para colocação das caçambas estacionárias; 

• Licitar os ecopontos e caçambas estacionárias; 

• Criar indicadores de acompanhamento dos resíduos da construção civil 
(quantidade, locais de disposição, reciclagem do material, logística de operação). 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1 cabe a Prefeitura Municipal: 

- o recolhimento do despejo irregular do RCCD; 

- informar a população quanto aos locais adequados de disposição dos RCCD e que 
tipos de materiais deverão ser considerados RCCD (trabalho de educação ambiental); 

- fiscalizar os geradores e transportadores quanto ao descarte correto dos RCCD; 

- gerenciar de modo mais sustentável o plano de RCCD. 

6.2 Cabe ao gerador/munícipe:  

- O descarte adequado nos pontos indicados pela Prefeitura Municipal de Piracicaba; 

- Acionar o sistema de 156 para denunciar descartes irregulares; 

- No caso do gerador ter resíduos acima de 1m³, cabe solicitar serviço de 
transportadores e arcar com as despesas. 

6.3 Cabe aos transportadores: 

- Orientar os geradores quanto a disposição dos resíduos nas caçambas de entulho; 

- Dispor em locais devidamente licenciados pela CETESB; 

-Seguir as legislações e ter bom relacionamento com o poder público municipal. 
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7. FLUXOGRAMA DO NOVO MODELO PREVISTO 

 

 

 

8. ORÇAMENTO (custos estimados)  

Descrição do serviço Custo mensal (R$) Custo total 

*Serviço de licenciamento do local - empresa 
contratada 15.000,00 15.000,00 

*Construção de Ecopontos (02) 35.000,00 70.000,00 

Colocação de caçambas estacionárias (30 caçambas) 
por mês, considerando 3 retiradas no mês 13.500,00   162.000,00 

TOTAL ANUAL..........................................  R$ 212.000,00 

* Valores pago somente uma vez. 

Referências consultadas: 

WWW.espacoacademico.com.br 

Jornal do Município de Bauru de 12/08/2009 (audiência pública) 

Modelo de Gestão dos RCCD dos Municípios de Santo André, Bauru e São José do Rio 
Preto 

Projeto Elaborado em novembro 2009. 

Pequenos 
geradores (1 
m³) 

Grandes 
geradores 
(acima de 1 
m³) 

Encaminhar para 
ecopontos, caçambas 
estacionárias ou ATT 
pública 

Encaminhar 
para Área 
deTriagem e 
Transbordo 
privada 

Encaminhamento para 
britagem e reutilização 
no processo de 
construção civil 

Rejeito dos matérias 
(aterro de construção 
civil) 

Processo de 
encaminhamento a 
reciclagem e 
reutilização 

Encaminhamento de 
materiais para coleta 
seletiva (Cooperativa) 
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III.8: PROJETO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS:  

 

PILHAS E BATERIAS: 

  

1 . INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Pilhas e baterias constituem-se, em sua maioria, como resíduos perigosos por 
terem em sua composição metais pesados que trazem riscos à saúde humana e ao 
meio ambiente. O consumo anual de pilhas no Brasil representa um descarte de mais 
de 800 milhões de unidades ao ano e uma média de 6 pilhas por habitante.  

  A maioria das pilhas e baterias utilizadas no Brasil são destinadas a aterros 
sanitários e lixões, porque não há a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tipos 
de pilhas e baterias e a política nacional de resíduos sólidos que atuará na 
responsabilização pela destinação adequada destes materiais ainda não foi aprovada. 

No município de Piracicaba há uma grande pressão dos cidadãos  e um 
empenho da secretaria de meio ambiente para a destinação adequada e sistematizada 
para as pilhas e baterias, e já existem diversas iniciativas de instituições particulares e 
públicas para gerir de forma mais adequada esses materiais.  

O mais adequado é adquirir, quando necessário, pilhas recarregáveis, que 
podem ser reutilizadas centenas de vezes evitando a geração de centenas de “pilhas-
lixo”. Entre as baterias de uso doméstico, as mais tóxicas são as de carros. Em sua 
composição é utilizado o chumbo ácido, substância corrosiva. Seu manuseio exige 
muito cuidado e seu descarte, uma atenção ainda maior. Ao adquirir uma bateria nova, 
é importante que o proprietário deixe a velha no ponto de revenda, pois 30% das 
pessoas guardam a bateria em casa sem necessidade.  

Segundo a ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, 
existem tecnologias que permitem que cerca de 95% dos componentes da bateria sejam 
reciclados. Mas tão ou mais importante que a reciclagem é utilizar a bateria de forma 
correta, atentando-se para alguns cuidados na manutenção do carro. 
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2. DIAGNÓSTICO E LEGISLAÇÃO 

  

2.1 Cenário Atual 

  

 No Município de Piracicaba interior de São Paulo, com aproximadamente 
350.000 hab., uma cidade com agricultura canavieira e considerada pólo industrial, têm 
demonstrado bastante interesse no destino correto de resíduos, principalmente os que 
contem metais pesados. 

 Não há coletores para pilhas e baterias distribuídos em órgãos públicos do 
município, a não ser pela iniciativa de um banco privado que instalou em suas 
dependências coletores apropriados para a recepção destes materiais e também 
mantém os custos de destinação dos mesmos. Este banco firmou parceria com o 
campus da ESALQ – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, programa Usp 
Recicla, onde existem 7 pontos de entrega das pilhas e baterias. 

 

2.2 Aspecto de Legislação 

 

 Segundo a resolução CONAMA 257 de 30 Junho de 1999, os produtores e 
distribuidores de pilhas e baterias são responsáveis pela adoção dos procedimentos de 
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada. 

 Alguns produtores seguiram as normas previstas na resolução CONAMA e 
baixaram o teor de cádmio e chumbo contidos em pilhas, assim poderão estar indicado 
aos usuários que esses produtos podem ser descartados no lixo comum. 

 Este procedimento ainda é muito contestado, devido as pilhas terem um tempo 
útil de durabilidade menor do que antes, e portanto, são utilizadas e descartadas em 
maior escala. 

 Outros produtores assumem o recolhimento de pilhas e baterias, somente das 
marcas que fabricam, para destinação adequada. 

 Porém, temos ainda o problema de pilhas e baterias importadas ou clandestinas 
que são mais baratas, duradouras e não estão enquadradas na resolução Conama 257. 

Comprar pilhas no comércio legal garante que estes produtos atendam aos 
níveis de substâncias tóxicas limitados na lei. E como saber se a pilha/ bateria está 
dentro dos limites exigidos em lei? As embalagens, compradas no comércio legal, 
devem trazer informações sobre os procedimentos para encaminhamentos. As pilhas e 
baterias que contêm metais tóxicos dentro dos limites estabelecidos pela Resolução 
podem ser descartadas no lixo comum, de onde, teoricamente, iriam para aterros 
sanitários, que devem impedir a infiltração que chega a águas subterrâneas. 

Entretanto, no Brasil, a maioria das cidades não possui aterro sanitário, apenas 
lixão, no qual o risco de contaminação é maior devido à ausência de mecanismos de 
coleta e tratamento do chorume. Ainda devemos considerar que, embora o conteúdo 
tóxico de uma única pilha seja “aceitável”, o efeito danoso da somatória das pilhas 
descartadas é muito grande. Existem poucas empresas no Brasil licenciadas pelos 
órgãos ambientais para realizar a reciclagem das pilhas e, dada a dificuldade de 
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encaminhamento e os impactos das pilhas clandestinas, muitas entidades optam por 
arcar com os custos de logística e de descontaminação desses materiais.  

 

3. OBJETIVOS 

- estruturar um sistema de coleta e encaminhamento ambientalmente adequado para as 
pilhas e baterias geradas no município para descontaminação e reciclagem dos 
componentes; 

- estimular a educação ambiental e esclarecer a população piracicabana sobre a 
importância de se destinar adequadamente pilhas e baterias. 

 

4. METAS E PROCEDIMENTOS  

4.1 METAS 

- implantar pontos de coleta de pilhas e baterias no município; 

- implantar a logística para recolhimento das pilhas e baterias  e para o 
encaminhamento para descontaminação e reciclagem em empresas licenciadas para a 
realização do mesmo; 

- fortalecer as iniciativas de coleta seletiva e encaminhamentos adequados já existentes 
de coleta de órgãos públicos e privados; 

- elaborar materiais de divulgação para a comunidade piracicabana, esclarecendo sobre 
os procedimentos para o encaminhamento das pilhas e baterias e seus riscos a saúde 
humana e ao meio ambiente. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

- elaborar materiais informativos para divulgar os procedimentos para recolhimento e os 
pontos de coleta no município; 

- instalar a logística para a coleta de pilhas, em coletores apropriados para tal finalidade 
nos pontos estipulados; 

- divulgar a iniciativa nos meios de comunicação no município (mídia televisiva, rádio, 
jornais, etc); 

- recolher as pilhas e baterias dos pontos do município, pela prefeitura municipal ou 
parceria com a iniciativa privada; 

- coleta num único ponto pela empresa contratada que encaminhará para 
descontaminação e reciclagem dos componentes. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Cabe a prefeitura municipal 

- divulgar na mídia local, elaborar materiais educativos e de divulgação; 

- fornecer e zelar pela logística de coleta nos pontos escolhidos na cidade (poderá ser 
executado em parceria com a iniciativa privada) e transportar para um único ponto para 
posterior coleta da empresa contratada. 
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Cabe a Sociedade Civil 

- armazenar de maneira adequada as pilhas e baterias nas residência até que sejam 
levados a um dos pontos de coleta do município; 

- entregar as pilhas e baterias nos pontos indicados pela prefeitura municipal. 

Cabe a iniciativa privada 

- apoiar a logística do sistema de gerenciamento de pilhas e baterias; 

- auxiliar na divulgação desta iniciativa. 

 

6. FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

7. ORÇAMENTO 

Descrição do serviço  Custo unitário (R$) Custo total 

(R$) 

*Serviço de licenciamento do local - empresa 
contratada 6.000,00 6.000,00 

*Obra Instalação do barracão de 150m2 850 m2 127.500,00 

**Custo mensal do transporte - caminhão 3/4 F 400 ou 
similar carroceria de madeira 

21,82 por hora  (com 
motorista) 4.362,00 

**Custo mensal de funcionário - ajudante para coleta 1300 por mês 1.300,00 

**Custo de vigias para o local - 3 1.300 por mês 3.900,00 

Custo de descontaminação por tonelada/ano 990,00 por ano 990,00 

Custo de transporte até a empresa descontaminadora  425,00 425,00 

Caixa de armazenamento das pilhas e baterias (2 
unidades) 15,00 30,00 

Funcionário auxiliar da transportadora por coleta (1 vez 
ao ano) 65,00 65,00 

10.000 folheto de divulgação 0,15 1.500,00 

3.000 cartazes de divulgação 0,45 1.350 

Total por ano  3.260,00 

*esse custo já foi computado no projeto de lâmpadas fluorescentes e será utilizado o mesmo entreposto de 
armazenamento. ** o transporte e funcionário também já foram incluídos nos custos de outros projetos e 
servirá para recolhimento de diversos tipos de resíduos. 

 

Elaboração de 
material educativo e 

mapeamento dos 
pontos de coleta 

Aquisição e 
Instalação do ponto 
de coleta e logística 

 

Divulgação da 
coleta para a 
comunidade 
piracicabana 

Recebimento das  
lâmpadas nos pontos, 
coleta e envio ao ponto 

central de 
armazenamento 
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8. POSSÍVEIS PARCEIROS 

- Bancos privados; 

- Universidades; 

- ACIPI; (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) 

- Escolas da rede pública e privada; 

- ONGs. 

 

9. CONSULTAS E BIBLIOGRAFIA: 

 

Consultas ao sistema de gestão do Banco Real 

www.abinee.com.br 

Consulta a empresa de descontaminação Suzaquim – cidade de Suzano – São Paulo 

 

Projeto elaborado em julho 2008. 
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III. 9: PROJETO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS:  

 

LÂMPADAS FLUORESCENTES E DE BULBO 

 

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

As lâmpadas fluorescentes muito embora simbolizem uma economia de energia, tem 
no seu descarte um dos grandes problemas para o gerenciamento do resíduo municipal. 

Não há lei federal que obrigue o fabricante destas lâmpadas a recolhê-las. Muitas 
vezes a responsabilidade é repassada para a municipalidade que não vendo tal ação 
como sua obrigação, acaba por transferir esse papel ao munícipe. Desta forma, boa parte 
das lâmpadas fluorescentes, assim como os demais tipos acabam por serem enviadas em 
aterros e lixões, sem qualquer tipo de tratamento. 

As lâmpadas fluorescentes assim como outros tipos de lâmpadas possuem metais na 
sua composição e O mercúrio acumula-se nos tecidos dos organismos vivos e, em altas 
concentrações, provoca problemas de saúde às vezes irreversíveis, afetando 
especialmente o sistema nervoso central. 

Atualmente são gerados no Brasil cerca de 100 milhões de lâmpadas fluorescentes 
por ano e apenas cerca de 6% são encaminhadas para tratamento e descontaminação. 

Existem no Brasil diversas iniciativas para descontaminação e reciclagem dos 
componentes, entretanto nem todos os processos são avaliados como adequados do 
ponto de vista socioambiental por não apresentarem todos os requisitos para a 
manipulação adequada do mercúrio. 

Pela inexistência de política pública para gerenciar as lâmpadas a alternativa vem 
sendo a parceira entre o poder público e privado, com a participação da sociedade civil. 
Todavia há um custo para que o serviço de descontaminação seja efetuado.  

Diversos transtornos a saúde humana e a todo o ecossistema pode ocorrer se não 
houver o gerenciamento adequado das lâmpadas. Em 1955, por exemplo, um acidente 
ecológico ocorrido em Minamata, no Japão, atingiu milhares de pessoas, que ingeriram 
peixes contaminados com mercúrio. Elas desenvolveram doenças neurológicas graves e 
suas seqüelas atingiram várias gerações, apresentando danos irreversíveis. 
 Neste sentido o presente projeto prevê um programa contínuo de recolhimento das 
lâmpadas geradas nas residências e em pequenos empreendimentos e o envio para 
tratamento e descontaminação. Este projeto é um desdobramento do plano municipal de 
saneamento que vem sendo elaborado para o município de Piracicaba. 

 

O exemplo do município de Bauru 

Temos exemplo do município de Bauru, do mesmo porte de Piracicaba, com cerca 
de 350 mil habitantes e que vem realizando há 6 meses o gerenciamento das lâmpadas 
fluorescentes. O município tem como princípio neste projeto a coleta de lâmpadas nas 
seguintes modalidades 

a) de pequenos geradores tais como comércio, escolas, etc; b) de residências e c) 
geradores públicos: de instituições públicas do município (INSS, Universidades, etc). 
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Segundo a secretaria de meio ambiente da cidade de Bauru, as lâmpadas provenientes 
das residências são geralmente as de bulbo.  

A principal dificuldade do processo segundo a Sedema/Bauru, se dá porque só 
existe um ponto central na cidade e muitos munícipes não levam ao ponto dada a 
distãncia.  

Houve um forte estímulo a entrega voluntária por meio de campanhas de 
divulgação, entretanto essa campanha teve auge nos primeiros três meses atingido cerca 
de 1.500 unidades por mês, com declínio nos meses subseqüentes. Atualmente a coleta 
está em 100 unidades/mês no município. 

Os recursos para descontaminação das lâmpadas são advindos da própria 
Sedema. No caso de geradores acima de 30 unidades/ano existe uma autarquia 
denominada DEMDURB (Departamento Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru), que recebe as lâmpadas e envia para descontaminação cobrando R$ 0,6 a 
unidade. 

Neste sentido, verifica-se que o modelo de Bauru, com alguns ajustes constitui-se 
como uma possibilidade para ser implementado em Piracicaba. Entretanto, alguns pontos 
precisam ser incorporados para a implantação no município de Piracicaba, tais como: 

- o uso de um veículo específico para recolhimento das lâmpadas nos bairros, facilitando 
a entrega; 

- a parceria público-privado para auxiliar nos custos públicos, tais como envolvimento da 
ACIPI; 

- realizar o licenciamento do local de armazenamento em consonância com as exigências 
da CETESB.  

 

2. DIAGNÓSTICO E LEGISLAÇÁO  

2.1 Cenário Atual: 

Em Piracicaba, interior de São Paulo, com população estimada em 350.000 
habitantes, não há respaldo legal na destinação de lâmpadas fluorescentes. 

Algumas instituições encaminham para descontaminação na Apliquim, empresa mais 
próxima (Paulínia), porém a mesma só vem retirar na quantidade acima de 3000 unidades 
e sob condição de pagamento. 

O local para armazenamento das lâmpadas deverá ser licenciado para que não 
ocorra vazamento de metais pesados e contaminação do solo, ar e lençol freático. 

Porém, é muito comum encontrar lâmpadas fluorescentes jogadas no lixo comum, 
em locais de depósito de resíduos de construção civil, em valas ou áreas verde do 
município. 

É perceptível uma preocupação dos habitantes na destinação correta deste 
resíduo, pois procuram órgãos ambientais do setor público para informações sobre 
destinação correta. 

Para que haja uma destinação correta deste resíduo (lâmpadas fluorescentes e de 
bulbo), há a necessidade de local devidamente licenciado, sistema de recolhimento 
adequado com funcionários treinados e equipamentos, e destinação adequada de 
descontaminação. Esta última envolve custo a ser pago pelos cofres público.  
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Somente após todos estes itens esclarecidos é que deverá ser realizadas a 
legislação municipal e informação à população da necessidade de encaminhamento 
correto das lâmpadas fluorescentes e similares. 

  

 Aspectos de legislação 

Atualmente não há legislação federal específica sobre lâmpadas fluorescentes, 
porém alguns Estados e Municípios saíram à frente e criaram suas próprias leis para 
destinação concreta deste material, dentre eles podemos citar: 

Os estados que já têm leis sobre estes assuntos são: Rio Grande do Sul (Lei nº 
11.187/98), São Paulo (Lei nº 10.888/2000), Santa Catarina (Lei nº11.347/2000) e Espírito 
Santo (Lei nº 6291/2000). O estado da Bahia apresentou este ano o projeto de lei sobre 
coleta e reciclagem de óleo e Minas Gerais aguarda desde 1999 que o projeto seja 
aprovado. 

Em Porto Alegre, as lâmpadas devem ser encaminhadas às empresas e redes 
autorizadas de assistência técnica que as distribuem ou comercializam. Assim, os 
cidadãos podem devolvê-las às lojas onde foram adquiridas. Isso está pautado na Lei 
municipal nº 9851/2005  que obriga as empresas a receberem tais resíduos em 
devolução. Pela definição do Código Municipal de Limpeza Urbana (Lei Complementar 
234/1990), eles se enquadram como especiais. Já a Lei estadual nº 11.187/1998 proíbe o 
descarte de tais lâmpadas em aterros sanitários municipais, o que impede o DMLU de 
executar sua coleta. 

Em Curitiba, uma máquina portátil, a Bulbox, composta por um tambor com 
capacidade de 200 litros, com um sistema interno de aspiração e filtragem, recicla 
lâmpadas fluorescentes. Elas são trituradas e os componentes são armazenados para 
posterior reutilização. O transporte do material é feito na própria máquina, o que 
apresenta vantagens sobre as demais técnicas de reciclagem, explica Neide Thiesen 
Barros, da Ambiensys Gestão Ambiental. 

 

3. OBJETIVOS  

- Sensibilizar a comunidade piracicabana sobre a importância da gestão adequada de 
lâmpadas; 

- Elaborar e implementar um programa de gerenciamento de lâmpadas fluorescentes e de 
bulbo prevendo a coleta, armazenamento e envio para a descontaminação; 

 

4. METAS 

- Implantar logística de recolhimento para todos os tipos de lâmpadas fluorescentes do 
município, até Dezembro/2009; 

- Firmar parceria com instituições públicas e privadas para informações quanto ao recurso 
e logística para a coleta de lâmpadas; 
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5. PROCEDIMENTOS  

 

5.1 Alocar e licenciar um terreno como ponto de referência para coleta e 
armazenamento de lâmpadas: definir a área para eco-ponto; apresentar e aprovar o 
local junto a CETESB para licença, instalação e operação do ponto de recolhimento. 

5.2 Instalação de pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes e de bulbo: delimitar 
o espaço de acordo com as normativas para resíduos perigosos.  

5.3 Controlar entradas de lâmpadas por meio de ficha de controle: esse controle 
deve constar de nome, endereço para conhecimento da procedência (modelo de ficha 
em anexo) 

5.4 Divulgar os procedimentos para coleta de lâmpadas e a importância da 
comunidade participar: 

- promover uma campanha sobre a importância do gerenciamento adequado das 
lâmpadas fluorescentes; 

- enfatizar a importância da ação junto a rádios locais, escolas, instituições 
públicas e privadas. 

5.5 Iniciar o sistema de coleta no município: definir data para inauguração do projeto 
e divulgar junto à comunidade piracicabana. 

5.6 Realizar a licitação para descontaminação das lâmpadas e encaminhar as 
lâmpadas para descontaminação e reciclagem: solicitar documentos de Licença de 
Operação da CETESB e Certificação de Manuseio de Mercúrio do IBAMA 

5.7 Avaliar e aprimorar o processo. 

Criar indicadores de acompanhamento do projeto, tais como:  

- quantidade de lâmpadas enviadas para a descontaminação por período e por 
localidade;  

- nível de percepção dos cidadãos sobre a importância da descontaminação e 
gerenciamento adequado das lâmpadas; 

- número de consultas telefônicas, e-mails da comunidade sobre o projeto. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1 a prefeitura municipal receberá lâmpadas queimadas usadas nas residências dos 
moradores de Piracicaba e de entidades da responsabilidade Municipal, como: Postos 
de Saúde, creches e escolas municipais, dentre outros. O cidadão deverá encaminhar 
suas lâmpadas no ponto mais próximo de sua residência que será divulgado pela mídia 
local e também pelo 156. 

6.2 indústrias, comércios, entidades Estaduais e Federais (grandes geradores) são 
responsáveis pelo gerenciamento das suas lâmpadas, ficando ao seu encargo toda a 
logística coleta, armazenamento e envio para tratamento e descontaminação. 
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7. FLUXOGRAMA 

 

7.1 Recolhimento das lâmpadas no município  

 

 

7.2 Processo industrial de descontaminação das lâmpadas fluorescentes e de 
bulbo
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8.ORÇAMENTO (custos estimados)  

 

Descrição do serviço Custo unitário (R$) Custo total 

Serviço de licenciamento do local - empresa 
contratada 8.000,00 8.000,00 

Aluguel do Barracão* por 5 meses 5.000,00 25.000,00 

4 Caixa metálica para armazenamento de 
lâmpadas(1.000 unidades) 3.350,00 13.400,00 

6 Caixas metálicas para armazenamento de lâmpadas 
(100 unid.) 1.320,00 7.920,00 

Custo mensal de funcionário - ajudante para coleta* 
por 6 meses 1.300,00 7.800,00 

Custo de vigia para o local * por 6 meses 1.300,00 7.800,00 

Custo de descontaminação – 80 mil unid. Até 
dezembro/2009 0,47 37.600,00 

Custo de lâmpadas quebradas – 50 kgs. 4,00 kg. 200,00 

TOTAL..........................................  R$ 107.720,00 

* serviço utilizado pelos vários tipos de resíduos do barracão 

 

9. POSSÍVEIS PARCEIROS 

- ACIPI (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) 

- Escolas públicas e privadas do município; 

Relação de empresas que realizam a descontaminação de lâmpadas 

Apliquim (Paulínia, SP) 
F: (19) 3884-8140/3884-8141 
Fax: (19) 3884-7562 

Tramppo (São Paulo, SP) 
F: (11) 30398382 

Hg Descontaminação (Nova Lima, MG) 
F: (31) 3581-8725 ou 3541-8696 

Referencias consultada: 

Legislação  para lâmpadas com mercúrio. Disponível em www.portoalegre.rs.gov.br.  
Acesso em 21 de jun. 2007. 

Legislação  para lâmpadas com mercúrio. Disponível em 
www.revistasustentabilidade.com.br 

 Acesso em 21 de jun. 2007 
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Empresas que descontaminam lâmpadas fluorescentes. Disponível em 
www.viaseg.com.br Acesso em 21 de jun. 2007 

Descontaminação de lâmpadas fluorescentes. Disponível em www.apliquim.com.br 

 Acesso em 21 de jun. 2007 

Programa USP Recicla - Agencia USP de Inovação Universidade de São Paulo 

SEDEMA – Secretaria de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba. 

 

 

Projeto elaborado em julho 2008. 
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III.10: PROJETO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS:  

 

 PNEUS: 

  

 1 .Introdução e Justificativa 

 

Nos últimos tempos, com o acelerar da vida moderna, as pessoas deixaram de 
trabalhar a pé ou com bicicletas e começaram a trabalhar com veículos motorizados, o 
que causa maior emissão de gás carbono ao meio ambiente além dos demais 
resíduos gerados pelo desgaste das peças automotivas e o pneu. 

A facilidade de aquisição de veículo próprio atualmente, tem contribuído para 
que cada família possua no mínimo dois veículos, assim contribuem com uma 
montanha de pneus descartado em nosso Município. 

O problema é que nem todo comércio que descarta esse material se preocupa 
com as conseqüências que causa. Por exemplo, quando descartado em terrenos 
baldios recepciona água de chuva e torna-se berçário de mosquitos transmissores de 
doenças; quando queimado entra em combustão e permanece por bastante tempo 
emitindo gases poluentes ao meio ambiente; quando jogado em águas causa poluição 
e atrapalha a sobrevivência dos animais aquáticos. Lembrando também, que o pneu 
demora 600 anos para decompor-se. 

Tendo em vista reutilizar e reciclar esse material, há várias pesquisas 
comprovadas que o pneu quando colocado adequadamente em solo com erosão 
ajuda a segurar a terra; o uso dos pneus no asfalto contribui para um asfalto mais 
aderente aos veículos; chinelos ou demais sapatos ficam mais duradouros com o 
solado de pneus; o pneu reciclado pode transformar-se em tapetes automotivos, e 
assim por diante. 

 

 

2.       Diagnóstico e legislação  

2.1 Cenário Atual 

Só no Brasil são produzidos cerca de 40 milhões de pneus por ano e quase 
metade dessa produção é descartada nesse período. (WWW.ambiente Brasil.com.br, 
julho Agosto/01) 

Conforme dados obtidos (www.blogdotransito.com.br) no Brasil com mais 
de180.000 milhões de habitantes, existem mais de 33.000 milhões de veículos, sendo 
alguns estados como de São Paulo recordistas dessa quantidade. 

O município de Piracicaba fica aproximadamente há 170 km da capital São 
Paulo e conta com mais de 350.000 habitantes, estima-se que descartamos 4 vezes 
mais do que em 1965. (Veja, 18/06/07).  

Portanto, é comum encontrar pneus em terrenos baldios, próximo aos rios, nos 
descartes de entulho de construção civil e assim por diante. 
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Em contato do Setor de Educação Ambiental da SEDEMA com alguns 
comerciantes de pneus do Município, pode-se observar que comércios renomados 
possuem certificação ambiental e total controle de todos os resíduos gerados no local, 
porém, comerciantes com menor potencial, encaminham para carrinheiros ou 
carroceiros sem o conhecimento do que será realizado com os pneus destinados.  

Atualmente, no Município de Piracicaba, o recolhimento desses pneus é 
realizado pela RECICLANIP – empresa criada pela ANIP - Associação Nacional da 
Industria de Pneumáticos, que recolhem cerca de 15.000 a 20.000 pneus inservíveis 
por mês,  diante de um contrato a ser firmado com a Prefeitura Municipal, mas tem 
que ter um local único de entrega destes pneus.  

Conforme informações no site WWW.reciclanip.com.br, a Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) homenageiou no dia 23/03/2009, a 
Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), por intermédio da 
Reciclanip pela marca de 200 milhões de pneus inservíveis com destinação 
ambientalmente adequada no Brasil. 

 

 2.2 Fluxograma e Processo de Reciclagem dos Pneus recolhidos pela 
Reciclanip 
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Os eco pontos, centros de coleta e destinação de pneus 
inservíveis. 

O aço retirado dos pneus antes do processo de 
trituração também é reaproveitado pelas 
indústrias siderúrgicas. 

Os pneus seguem na esteira para trituração ou 
picotagem 
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Fonte: WWW.reciclanip.com.br 

 

2.2 Aspecto de legislação 

 

A resolução CONAMA 258 dispõe que as empresas fabricantes e as 
importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação 
ambientalmente adequada a este resíduo. 

 

3. Objetivos 

 

 - incentivar a população para destinar corretamente os pneus inservíveis; 

 - elaborar e implementar um programa de gerenciamento de pneus inservíveis no 
Município. 

 

4. Metas 

 Divulgar em 100% da população do município de Piracicaba o descarte correto de 
pneus e disponibilizar contatos para que denunciem quando houver irregularidades. 

 

 

5. Procedimentos 

Cabe ao consumidor: 

No momento da troca do pneu, certificar-se com o comerciante o destino correto do 
mesmo. 

 

Cabe ao comerciante: 

Destinar corretamente os pneus no ponto indicado pela Prefeitura Municipal para 
recolhimento. 

 

Triturados ou picotados, os pneus são 
reaproveitados em diversas atividades. 
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Cabe ao município: 

Ter área com fácil acesso ao descarte apropriado dos pneus, de acordo com as normas 
de saúde pública; 

Divulgar na mídia para que os consumidores e comerciantes possam estar encaminhando 
os pneus inservíveis na área indicada pela prefeitura; 

Propor ações em conjunto com a educação ambiental visando uma certificação a fim de 
garantir uma reciprocidade em benefício ao meio ambiente; 

Manter em condições legais a área de descarte de pneus inservíveis; 

Firmar parcerias e convênios que possam fomentar este procedimento; 

Encaminhar corretamente os pneus à empresa de reciclagem. 

 

Cabe a empresa de reciclagem (RECICLANIP) 

Ser coerente com a parceria firmada em convênio com a Prefeitura Municipal; 

Dar destino ambientalmente correto aos pneus encaminhado pelo município. 

 

6. Orçamentos Custos estimados 

 

Descrição Custo mensal Custo anual 

*Aluguel R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 

**Funcionários R$ 1.300,00 R$ 17.350,00 

*Energia elétrica R$    200,00 R$   2.400,00 

*licenciamento R$15.000,00 R$ 15.000,00 

Total  R$ 70.750,00 

* trata-se de uma central de resíduos, porém esses custos estão destinados aos demais 
resíduos como: lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. 

** incluiu-se no custo 13º salário e férias. 

 

7. Fluxograma do sistema Municipal 
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8. Possíveis Parceiros 

 

Reciclanip – ANIP – Associação Nacional da Indústria de Penumáticos 

Comércio de Pneus existentes no Município 

ACIPI – Associação Comercial e Industrial de Piracicaba 

 

9. Fontes de dados 

 

Sites:  

www.reciclanip.com.br 

www.sopneus.com.br 

www.blogdotransito.com.br 

www.revistaveja.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Elaborado em outubro 2008. 
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III. 11: PROJETO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS:  

 

 RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 

 

1. Introdução 

Equipamentos elétricos e eletrônicos - EEE: podem ser definidos como 
equipamentos cujo adequado funcionamento depende de correntes elétricas ou campos 
eletromagnéticos, bem como os equipamentos para geração, transferência e medição 
dessas correntes e campos e concebidos para utilização com uma tensão nominal não 
superior a 1 000 V para corrente alterna e 1 500 V para corrente contínua. 

Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos - REEE: podem ser definidos 
como os equipamentos elétricos ou eletrônicos que constituem resíduos, incluindo todos 
os componentes, subconjuntos e materiais consumíveis que fazem parte do produto no 
momento em que este é descartado. Também são denominados: lixo eletrônico, e-lixo, 
lixo tecnológico, sucata eletrônica, dentre outras denominações.  

Os REEE apresentam um grande crescimento na fração do lixo municipal em todo 
o mundo. Estima-se que estes resíduos atualmente constituem 8% do lixo urbano 
(WIDMER et al, 2005). 

Estudos realizados por Rodrigues (2007) sobre o potencial de geração de REEE 
no Brasil para 2002 a 2016 apontaram média anual de geração que corresponde a 
493.400 toneladas, representando a média per capita de 2,6 kg/ano. 

Os equipamentos elétricos e eletrônicos (EEEs) estão presentes no dia-a-dia e o 
ritmo rápido das indústrias faz com que cada vez mais novas tecnologias surjam para 
substituir as antigas e os produtos tornem-se obsoletos a uma taxa crescente. Assim, o 
descarte desses produtos é uma pratica adotada freqüentemente, em detrimento ao 
conserto e reutilização, aumentando problemas com a destinação final. Embora o ritmo de 
troca de EEEs no Brasil não seja igual aos dos países desenvolvidos, esse lixo já pode 
ser considerado um problema. 

Os resíduos de lixo eletro-eletrônico são provenientes de uma grande gama de 
equipamentos. De acordo com a Diretiva da União Européia as categorias de EEE são 
eles: 

• Grandes Eletrodomésticos: por exemplo, congeladores, geladeiras máquinas de 
lavar roupa, secadores de roupa, máquinas de lavar louça, fogões, fornos elétricos, 
placas de fogão elétricas, microondas, aparelhos de ar condicionado. 

 

• Pequenos Eletrodomésticos: por exemplo, aspiradores de pó, Aparelhos de 
limpeza, Aparelhos utilizados na costura, tricot, tecelagem, Ferros de passar roupa, 
Torradeiras, Fritadeiras, Moinhos, máquinas de café e aparelhos para abrir ou fechar 
recipientes ou embalagens, Facas elétricas, Aparelhos para cortar o cabelo, 
secadores de cabelo, escovas de dente elétricas, máquinas de barbear, aparelhos de 
massagem e outros aparelhos para o cuidado do corpo, Relógios de sala, relógios de 
pulso e aparelhos para medir, indicar ou registrar o tempo, Balanças. 

• Equipamentos Informáticos e de Telecomunicações: por exemplo, Computadores 
pessoais e portáteis (laptop, notebook, notepad) incluindo CPU, mouse e teclado, 
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Impressoras, Copiadoras, Máquinas de escrever elétricas e eletrônicas, Calculadoras, 
Telefones, Postos telefônicos públicos, Telefones sem fios, Telefones celulares. 

 

• Equipamentos de Consumo: por exemplo, Aparelhos de rádio, Aparelhos de 
televisão, Câmeras de vídeo, Gravadores de vídeo, Amplificadores áudio, 
Instrumentos musicais, Outros produtos ou equipamentos para gravar ou reproduzir o 
som ou a imagem, incluindo sinais ou outras tecnologias de distribuição do som e da 
imagem por outra via que não a telecomunicação. 

 

• Equipamentos de Iluminação: por exemplo, aparelhos de iluminação para lâmpadas 
fluorescentes com exceção dos aparelhos de iluminação doméstica; lâmpadas 
fluorescentes clássicas; Lâmpadas fluorescentes compactas; Lâmpadas de descarga 
de alta intensidade, incluindo lâmpadas de sódio sob pressão e lâmpadas de haletos 
metálicos; Lâmpadas de sódio de baixa pressão; Outros equipamentos de iluminação 
ou equipamento destinado a difundir ou controlar a luz, com exceção das lâmpadas de 
incandescência. 

 

• Ferramentas Elétricas e Eletrônicas (com exceção de ferramentas industriais 
fixas e de grandes dimensões): por exemplo, serras; Máquinas de costura; 
Equipamento para tornear, fresar, lixar, triturar, serrar, cortar, tosar, brocar, fazer 
furos, puncionar, dobrar, encurvar, ou para processos similares de tratamento de 
madeira, metal e outros materiais; Ferramentas para rebitar, pregar ou aparafusar ou 
remover rebites, pregos ou parafusos, ou para usos semelhantes; Ferramentas para 
soldar ou usos semelhantes; Equipamento para pulverizar, espalhar, dispersar ou para 
tratamento de substâncias líquidas ou gasosas por outros meios; Ferramentas para 
cortar grama ou para outras atividades de jardinagem. 

 

• Brinquedos e Equipamento de Desporto e Lazer: por exemplo, conjuntos de trens 
elétricos ou de pistas de carros de corrida; jogos de vídeos; outros brinquedos; 
Computadores para ciclismo, mergulho, corrida, remo, entre outros; Equipamento 
desportivo com componentes elétricos ou eletrônicos. 

 

• Aparelhos Médicos (com exceção de todos os produtos implantados e 
infectados): por exemplo, equipamentos de radioterapia; Equipamentos de 
cardiologia; Equipamentos de diálise; Ventiladores pulmonares; Equipamentos de 
medicina nuclear; Equipamentos de laboratório para diagnóstico in vitro; Analisadores; 
Congeladores; Testes de fertilização. 

 

• Instrumentos de monitoramento e controle: por exemplo, detectores de fumo; 
Reguladores de aquecimento; Termostatos; Aparelhos de medição, pesagem ou 
regulação para uso doméstico ou como equipamento laboratorial; Outros instrumentos 
de controlo e comando utilizados em instalações industriais (por exemplo, em painéis 
de comando). 
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• Distribuidores Automáticos: por exemplo, distribuidores automáticos de bebidas 
quentes; Distribuidores automáticos de garrafas ou latas quentes ou frias; 
Distribuidores automáticos de produtos sólidos; Distribuidores automáticos de 
dinheiro; Todos os aparelhos que forneçam automaticamente todo o tipo de produtos. 

Em geral, os EEEs são compostos de módulos básicos comuns que são 
conjuntos/placas de circuitos impressos, plásticos antichama, cabos, cordões e fios, 
comutadores e disjuntores de mercúrio, equipamentos de visualização, como telas de 
tubos catódicos e telas de cristais líquidos, pilhas e acumuladores, meios de 
armazenamento de dados, dispositivos luminosos, condensadores, resistências e relês, 
sensores e conectores. 

Esses produtos contêm substâncias que podem poluir o ambiente e oferecer riscos 
à saúde pública, tais como: metais pesados como chumbo, mercúrio, cromo e cádmio, 
além de metais preciosos, como ouro e prata; gases de efeito estufa, as substâncias 
halogenadas, como os clorofluorocarbonetos (CFC), bifenilas policloradas (PCBs), cloreto 
de polivinila (PVC) e retardadores de chama bromados, bem como o amianto e o arsênio 
8. (RODRIGUES, 2003; DIRECTIVE 2002/96/EC, 1996). O chumbo, por exemplo, pode 
causar danos nos sistemas nervosos central e periférico dos seres humanos. Foram 
também observados efeitos no sistema endócrino. Além disso, o chumbo pode ter efeitos 
negativos no sistema circulatório e nos rins; os retardadores de chama bromados PBB e 
os éteres difenílicos polibromados - PBDE, são desreguladores endócrinos e uma vez 
libertados no ambiente, os PBB podem atingir a cadeia alimentar, onde se concentram 
(RODRIGUES, 2003) 

 Ao eliminar os Resíduos de Equipamentos Eletro-Eletrônicos (REEs) com o 
resíduo urbano aumenta-se os riscos de efeitos negativos ao ambiente e a saúde. No 
aterro sanitário em condições de entrada de água da chuva, bem como vários processos 
químicos e físicos, a lixiviação das substâncias tóxicas é potencializada. Telefones 
celulares, por exemplo, descartados em aterros sanitários podem liberar substâncias 
tóxicas presentes nas baterias, circuitos impressos, displays de cristal líquido, carcaças 
de plástico ou fiação. (RODRIGUES, 2003; FLANKE, 2008) 

 A falta de tratamento adequado aos REEEs descartados pode ocasionar, além do 
impacto a saúde humana e ambiental, grandes perdas econômicas provenientes da não 
valorização desse material. A composição desses equipamentos os torna resíduos 
nobres, abrindo possibilidades para o reuso e a remanufatura e reciclagem, como a 
melhor opção de destinação.  

O reuso e reciclagem dos EEEs reduz a pressão global pela extração de materiais 
virgens, como ferro, alumínio, combustíveis ou metais preciosos (exemplo, ouro ou prata), 
assim como a busca por ingredientes tóxicos, cádmio, mercúrio, chumbo ou bismuto, 
indispensáveis para a produção da maioria dos elementos elétricos em circuitos 
impressos.   Um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) menciona 
que, para cada computador fabricado, são necessários dez vezes o seu peso em 
produtos químicos e combustíveis fósseis (FLANKE, 2008; Amanhã, 2009).  

 Nessa hierarquia de prioridade, somente quando não é possível o 
reaproveitamento integral, os resíduos devem ser encaminhados para tratamento 
apropriado em empresas especializadas.  
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2. Justificativa 

Com o exposto acima, é necessário elaborar procedimentos para destinação 
adequada de resíduos elétricos e eletrônicos gerados no município, evitando-se que um 
resíduo com materiais poluentes e nobres seja descartado inadequadamente gerando 
impacto a saúde da população, ambiental e perda econômica. 

 

3. Diagnóstico e legislação 

 No Brasil não há dados sobre o lixo de eletro-eletrônicos, sendo que estes 
atualmente são destinados conjuntamente com o lixo doméstico. Não há nenhuma 
legislação na esfera federal que regule sua destinação. 

 Na esfera estadual há a Lei nº 13.576, de 6 de julho de 2009, do Estado de São 
Paulo institui normas para reciclagem, gerenciamento e destinação final do lixo 
tecnológico. Fabricantes, importadores e comerciantes desses produtos, com atuação no 
estado de SP terão que reciclar ou reutilizar, total ou parcialmente, o material descartado. 
Se reaproveitamento não for possível, esse lixo terá que ser neutralizado, em beneficio do 
meio ambiente e da saúde pública. 

Algumas ações estão sendo desenvolvidas em alguns municípios e organizações 
através de projetos que apresentam soluções criativas para minimizar o impacto dos 
resíduos tecnológicos beneficiando o ambiente e a população 

Como exemplos podemos citar: 

• Projeto TI Verde da CETESB: propõem a inclusão digital por meio da 
remanufatura de computadores e doação para entidades e escolas. O 
material que não serve para a ramanufatura é destinado corretamente. 

• Projeto CEPRO/UNISC, no município de Sobradinho (RS): foi feita parceria 
entre empresas, que doam seus EEEs obsoletos, e escolas de informática 
que aproveitam o material para aulas práticas consertando os 
computadores, após, fazem a doação a entidades carentes do município.  

Em Piracicaba, a Cooperativa Reciclador Solidário coleta uma pequena 
quantidade de EEEs. O material que pode ser reaproveitado é vendido (quando há 
procura) e o restante é desmontado, separado seus componentes e destinado para 
reciclagem. 

 Esta coleta possui limitações de cobertura, sendo esta realizada de forma 
incipiente pelo Reciclador Solidário, pois os EEEs não fazem parte do escopo da 
Cooperativa e não há instalações, procedimentos e pessoal treinado para manipulação 
adequada deste tipo de resíduo, que é prejudicial à saúde.  

 A principal limitação é a falta de informação sobre a quantidade de REEs gerada 
no município. 

  

4. Objetivos 

O objetivo principal é instituir um plano oficial de gestão de REEs no município de 
Piracicaba a fim de promover a melhor destinação para este material, priorizando o 
reaproveitamento através do remanufatura e reciclagem e destinação final adequada para 
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os resíduos que não podem ser reaproveitados e apresentam potencial de risco a saúde e 
ao ambiente. 

O plano para a gestão dos EEEs tem como foco: 

 O Reaproveitamento através de remanufatura; 

 O Reaproveitamento de matérias-primas através da reciclagem; 

 Destinação final adequada do material que não pode ser reaproveitado. 

 

5. Metas  

 Curto prazo: 

• Diagnóstico da geração de REEEs e prognostico para o futuro. 

• Diagnostico do fluxo de consumo e pós-consumo atual. 

 

 Médio prazo: 

• Coleta segregada dos REEEs. 

•     Facilitação de projetos de remanufatura e inclusão digital. 

 

Longo prazo: 

• Implantação oficial de um plano de gestão de EEEs descartados no 
município. 

 

6. Procedimentos 

 Para a gestão de EEEs deve ser planejados a coleta, identificação, tratamento, 
reciclagem e disposição final, bem como ações de educação ambiental para informar o 
cidadão.  

A gestão dos EEEs também deve contemplar a reutilização, pois o material 
recebido poderá apresentar viabilidade para o uso, necessitando apenas de reparos. 

 As alternativas estratégicas operacionais que poderão ser adotadas para a coleta 
de EEEs são:  

A) Coleta: 

 a) Coleta porta a porta feita pelo Cata-Cacareco; 

b) Coleta porta a porta realizada pela Cooperativa Reciclador Solidário; 

c) O gerador leva o resíduo até a Cooperativa. 
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B) Local de armazenamento: 

 a) Na Cooperativa Reciclador Solidário; 

 b) Na Central de Resíduos especiais do município. 

C) Destino: 

 a) Doação para reuso; 

 b) Venda para conserto; 

 c) Venda para empresa especializada em gerenciamento de resíduos de 
EEEs. 

 No procedimento atual, quando recolhido pelo Cata-Cacareco, há duas opções de 
destino: doação, por meio da assistência social do município ou destinação do que não 
poder ser reaproveitado para a Cooperativa Reciclador Solidário. Na Cooperativa, os 
EEEs chegam por meio da coleta porta a porta ou pelo Cata-Cacareco. Os EEEs são 
selecionados entre o que pode ser vendido para remanufatura e o que irá para desmonte. 
Após o desmonte o material é separado entre o que pode ser vendido para a reciclagem e 
o que não é reciclável.  O que não é reciclável é destinado para o aterro sanitário. 

 O procedimento a ser implantado no município considera principalmente o fato dos 
EEEs apresentarem alta complexidade e matérias-primas que podem ser tóxicas e 
danosas ao ambiente e a saúde.  

 A estratégia operacional a ser adotada será a seguinte: 

 a) A coleta será realizada pelo Cata-Cacareco. Eventualmente, poderá ser 
coletado pelo Reciclador Solidário. O munícipe também terá a alternativa de levar seu 
resíduo a Central de Resíduos Especiais do Município. 

 b) Os EEEs ficarão armazenados na Central de Resíduos Especiais do Município 
até completar  uma quantidade viável de toneladas estocadas; 

c) O material será vendido pela Cooperativa Reciclador Solidário para uma 
empresa especializada no gerenciamento desse tipo de resíduo. Algumas substâncias e 
componentes presentes nos EEEs necessitam de disposição final em Aterro Classe I. 
Assim, a venda será feita através de um contrato, onde o custo de destinação final dos 
resíduos será compensado pelo resultado da venda do material.  
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Figura 1: Fluxograma das estratégias operativas para os EEEs  
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A gestão de REEs será um processo gradual, a ser construído com ampla 
participação do cidadão, órgãos públicos, organizações não governamentais e setor 
privado. 

 O acompanhamento dos resultados por meio de indicadores possibilitará a 
melhoria continua do sistema e adaptação das soluções às demandas e prioridades dos 
usuários ao longo do tempo.  

 

7. Responsabilidades 

 A responsabilidade da Prefeitura é dar suporte a gestão do REEs, por meio da 
Cooperativa Reciclador Solidário que tem a responsabilidade da coleta e destinação 
adequada.  

O plano tem como principio a participação da comunidade e envolvimento de 
instituições para dar apoio a todas as atividades desenvolvidas. Empresas especializadas 
na compra e serviços de destinação final adequada compõem o universo de agentes 
envolvidos. A Prefeitura municipal articulará essas parcerias estratégicas para a correta 
gestão dos REEs. 

 Essa gestão deve ser feita através da cooperação de vários agentes, garantindo 
ampla participação comunitária nas decisões e envolvimento de outros agentes como 
Organizações Não Governamentais (ONGs), igrejas, associações de bairro, condomínios 
e prédios, setor privado entre outros, sendo construídas alianças, como podemos 
observar abaixo: 

 

Figura 2: Alianças entre os agentes envolvidos na gestão dos REEs 
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8. Indicadores de monitoramento 

 

A fim de acompanhar a eficácia da gestão dos REEs e auxiliar na tomada de 
decisão estratégica, serão utilizados os seguintes indicadores: 

 

Tabela 2: Indicadores de monitoramento da gestão dos REEs 

 

 

INDICADOR DA GESTÃO DOS REES 

 

UNIDADE 

 

Quantidade de material coletado 

Tipos de equipamentos Eletro-eletrônicos coletados 

Destinação do material coletado 

Taxa de cobertura da coleta no município 

Custo total da coleta por tonelada 

Custo total da disposição final 

Receita total da venda do material por tonelada 

Taxa de coleta seletiva de REEs em relação ao total de resíduos 
domiciliares gerados 

 

Ton/ano 

%  

% 

% 

R$/ton 

R$/ton 

R$/ton 

% 

 

 

9. Orçamento  

A infraestrutura necessária à gestão dos REEs encontra-se já consolidada.  O 
local de armazenamento será um barracão alugado pela Prefeitura Municipal a ser 
constituído numa Central de Resíduos Especiais onde serão armazenados outros 
resíduos, além dos elétricos e eletrônicos. 

A coleta será realizada pelo serviço do Cata-Cacareco já existente no município. 

O investimento será principalmente em Educação Ambiental e divulgação no 
Programa. 

 

10. Possíveis parceiros 

A gestão dos REEs poderá ser implementada em parceria com ACIPI. 

Pode se buscar o apoio do setor privado, universidades, associações de bairros, 
condomínios, igrejas, ONGs entre outros. 
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III.12- PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL: FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 III.12.1- Introdução 

A relação do ser humano com a produção do lixo data desde a antiguidade, sendo 
que o descarte inadequado teve como uma das primeiras e alarmantes conseqüências 
para saúde pública a Peste Bubônica também conhecida como Peste Negra. Calcula-se 
que 1/3 da população do continente europeu tenha morrido. Para compor o cenário da 
origem e evolução do lixo na história da humanidade, no início do século XIX um grande 
acontecimento acelerou o processo de produção de lixo e um consumo desenfreado de 
recursos naturais: a Revolução Industrial. E, continuando no processo de invenções, a 
partir da metade do século XX, avanços na área de eletrônica e informática contribuíram 
para o aumento de resíduos compostos de metais pesados. Nesta fase, o sistema 
capitalista aliado aos interesses das grandes corporações, deu origem à febre do 
consumismo. A propaganda foi uma das ferramentas mais utilizadas para convencer os 
consumidores a descartarem o “velho” e consumir o “novo”. Porém, o “novo” estava sendo 
produzido com materiais que duravam menos tempo, fazendo com que se tornasse 
“velho” mais rapidamente e, novamente, fosse substituído por outro “novo”, gerando 
assim os “materiais descartáveis”. 

Diante dos fatos históricos, culturais e econômicos do processo de evolução da 
humanidade em relação ao lixo, podemos considerar que os projetos de educação 
ambiental não devem ser planejados de forma superficial, sem considerar percepções, 
valores e experiências individuais das pessoas. Um processo educativo é considerado um 
processo contínuo de formação. Em 1977, durante a Conferência Mundial das Nações 
Unidas, em Tbilisi, a educação ambiental foi instituída como estratégia para mudanças de 
comportamento e foi definida como “Um processo contínuo no qual os indivíduos e a 
comunidade tomam consciência de seu meio ambiente e adquirem o conhecimento, os 
valores , as habilidades, as experiência e a determinação que os tornam aptos a agir – 
individual e coletivamente e resolver problemas ambientais presentes e futuro “. 

Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas, a ECO 92 foi firmado o 
Tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis e Responsabilidade 
Global, sendo que um de seus princípios define que “A Educação Ambiental deve tratar 
as questões globais criticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, 
e seu contexto social e histórico...” 

No Brasil, como forma de garantir que os projetos e programas de Educação 
Ambiental fossem desenvolvidos dentro desta concepção, em 27 de abril de 1999, foi 
regulamentada a lei federal 9.795, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 
e a define como “um componente essencial e permanente nos processos educacionais e 
na construção de valores, conhecimentos, atitudes, habilidades e competências voltadas 
para a sustentabilidade e qualidade de vida”. No âmbito estadual, a Educação Ambiental 
foi instituída como Política Pública através da lei estadual 12.780 de 30 de novembro de 
2007. Seguindo a mesma linha, em Piracicaba, vem sendo construída a Política Municipal 
de Educação Ambiental a fim de nortear os projetos e programas educativos voltados 
para as questões sócio-ambientais. 

 

 III.12.2- Justificativa e Objetivos 

O projeto de Educação Ambiental é um instrumento essencial para os demais 
projetos deste plano, cujas ações podem ser planejadas de forma coletiva, envolvendo 
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órgãos públicos, universidades, instituições privadas e organizações da sociedade civil, 
tendo a SEDEMA como fomentadora e coordenadora desse processo. As ações deverão 
contemplar programas de minimização da produção de resíduos, alternativas de 
reutilização de materiais, coleta seletiva e processos de reciclagem de resíduos. 

Neste plano de gestão de resíduos é fundamental considerar ações de educação 
ambiental com metodologias que contemplem a difusão da informação de forma educativa 
(educomunicação), a formação de pessoas que possam se tornar potenciais 
multiplicadores, a mobilização e participação social no processo de minimização dos 
impactos ambientais resultantes do descaso com resíduos.  

 A educação nos projetos de gestão de resíduos deve atuar junto a diversos 
segmentos da sociedade utilizando formas - de linguagem e de abordagem - apropriadas 
a cada contexto e faixa etária. Seu objetivo principal é a construção de processos de 
mudanças de comportamentos e hábitos culturais, considerando as diversas implicações 
entre os problemas ambientais e os maus hábitos cotidianos em relação à geração de 
resíduos.  

 Para garantir uma eficiente difusão da informação de forma educativa é 
fundamental incentivar o envolvimento da comunidade nos debates em torno das 
questões referentes aos resíduos e à necessidade de mudança de comportamento. Neste 
processo torna-se importante a divulgação dos serviços disponíveis e dos esforços 
consideráveis que são feitos para manter a cidade limpa, objetivando a construção do 
entendimento de que todos são responsáveis pela manutenção da qualidade de vida e de 
um ambiente saudável. 

   

 III.12.3- Metodologia 

 Considerando-se a necessidade de um diálogo permanente, com a população 
para difusão da informação de forma educativa e para a discussão dos problemas e, 
considerando-se também, o alto custo da veiculação de notícias na mídia e das 
campanhas corpo a corpo, deve-se explorar toda a criatividade da equipe responsável 
pela condução dos serviços, no sentido de viabilizar a democratização das informações.  

 No desenvolvimento desta metodologia, torna-se importante considerar também o 
grande contingente de mão-de-obra utilizada no sistema de limpeza pública, como 
integrantes do processo educativo com a adoção de um sistema de capacitação 
freqüente, dinâmico, de fácil compreensão, formando agentes multiplicadores. 

 Dentre várias estratégias para as práticas de educação ambiental, destacamos: 

•  Intervenções educativas de curta duração como palestras, seminários, oficinas, 
gincanas cooperativas, peças de teatro;  

•  Cursos de formação, com duração mínima de 32 horas/aula, podendo ser 
estendido em fases de formação continuada. 

•  Divulgação de serviços por meio de abordagem direta individual e porta-a porta 
(residência, comércio, etc.), abordagem em veículos, abordagem de rua;  

•  Uso da educomunicação (difusão da informação de forma educativa) por meio de 
eventos de impacto, exposições, adesivos, cartazes, peças publicitárias e utilização 
dos meios de comunicação como televisão, rádio e jornais. 
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•  Visitas monitoradas aos Aterros Sanitários, Centrais de Coleta Seletiva e 
Instituições que desenvolvam projetos ou programas de minimização de resíduos, 
reutilização e reciclagem de materiais. 

•  Estudo do meio e elaboração de plano de ações locais, utilizando metodologias 
como Agenda 21 Escolar, Agenda 21 do Pedaço (Oficina do Futuro), Biomapa, 
Painéis fotográficos (antes e depois). 

 Na construção de materiais e atividades educativas é fundamental fazer uma 
criteriosa seleção de recursos didáticos, garantindo a qualidade, coerência e 
confiabilidade do conteúdo, além de uma linguagem apropriada a cada segmento do  
público alvo.  Os recursos didáticos mais utilizados são cartilhas, boletins, cartazes, jogos 
pedagógicos e cooperativos, painéis, adesivos, etc.  

 

III.12.4- Cronograma: 

 Como forma de garantir a continuidade e sustentabilidade de um projeto de 
educação ambiental, o cronograma é um dos requisitos mais importantes para se definir o 
caminho de todo o processo educativo, de maneira clara e objetiva. Todas as etapas 
devem ser planejadas de forma coesa com a realidade temporal e econômica em que o 
projeto se insere. 

 

III.13.5- Avaliação 

 Por caracterizar-se como um processo, a educação ambiental requer um 
acompanhamento criterioso das ações desenvolvidas, como forma de avaliar a qualidade 
do trabalho e a pertinência das ações propostas, podendo gerar novas intervenções a fim 
de corrigir possíveis falhas e/ou fortalecer ações. Diante disso, todo projeto deverá 
constar do seguinte processo de avaliação: 

 - Antes do início do projeto: realização de um estudo-diagnóstico da situação e/ou 
local alvo do projeto. 

 - Durante o projeto: realização de intervenções para avaliar e corrigir possíveis 
falhas e definição de novas ações; 

 - Final do projeto: considerar a utilização de processos de avaliação que possam 
contemplar as opiniões dos diversos participantes do projeto. 

 Para o processo de avaliação de projetos de educação ambiental sugerimos as 
seguintes ferramentas: 

 - Questionários semi-abertos; 

 - Entrevistas; 

 - Registros fotográficos e em vídeos; 

 - Registros escritos de observações individuais (monitores, público alvo, equipe de 
apoio etc). 
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CAPÍTULO IV: INVESTIMENTOS E CUSTO: 

IV.1: INVESTIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

Conforme todos os projetos e programas abordados no capitulo III, segue uma 
tabela geral dos investimentos e custos necessários:  

PROJETOS 
CUSTO TOTAL - 

ANUAL 

Gerenciamento de Óleo Usado - III.1 
 R$                         

57.844,00  

Projeto de Gerenciamento de Moveis Inservíveis - III.2 
 R$                           

54.844,00  

Projeto de Gerenciamento de compostagem - III.3 
 R$                           

90.450,00  

Projeto de Coleta Seletiva Municipal - III.4 
 R$                         

745.200,00  

Projeto de Resíduos de Saúde - III.5 
 R$                            

3.260,00  

Projeto de Gerenciamento de Resíduos Fitossanitários - III.6   

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - III.7 
 R$                           

212.000,00  

Projetos de Gerenciamento de Resíduos Especiais - Pilhas e 
Baterias III.8 

 R$                            
3.260,00  

Projetos de Gerenciamento de Resíduos Especiais - Lâmpadas 
Florescentes e de Bulbo III.9 

 R$                      
107.720,00  

Projetos de Gerenciamento de Resíduos Especiais - Pneus III.10 
 R$                           

70.750,00  

Projetos de Gerenciamento de Resíduos Especiais - Elétricos e 
Eletrônicos - III.11   

Projeto de Educação Ambiental: Formação, Informação e 
Mobilização Social  

TOTAL 
 R$                      
1.345.328,00  

* Os custos estimados poderão ser reduzidos, devido utilizarem o mesmo 
transporte e local de armazenamento. 
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IV.2: ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA  

 

Conforme edital de Concorrência Nº 04/2007 – a execução dos Serviços Relativos ao 
Sistema de Limpeza Pública no Município de Piracicaba, no que se refere á quantidade 
de serviços, constituição das equipes e dos insumos, resumidos na tabela a seguir:  

  Na operação do aterro sanitário serão utilizados como parâmetros os dados 
informados no Edital de Concorrência Nº 04/2006 – Concessão dos Serviços Relativos ao 
Sistema de Limpeza Pública no Município de Piracicaba, na ordem de R$ 27.720.725 
para 160 meses ou o valor anual de R$ 2.079.054 (valores sem BDI). 

 Ao definirmos um BDI de 35%, índice adotado na formulação dos custos dos 
demais serviços de limpeza urbana, este projeto representará o seguinte 
comprometimento orçamentário:  

• Limpeza Pública: R$ 13.970.478;  

• Operação da Central de Tratamento: (R$ 2.079.065 + 35%) = R$ 2.806.738.  

• Comprometimento Orçamentário Anual: R$ 16.777.216.     
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CAPÍTULO V:  

PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMADAS   

AVALIAR QUAIS INDICADORES SERÃO USADOS  

 

 As informações necessárias para o nível estratégico de grandes instituições são 
diferentes das que são apresentadas e utilizadas pelos níveis operacionais. A 
necessidade de detalhes administrativos é menor, aumentando a exigência de dados 
consolidados para que possam ser utilizados como suporte à tomada de decisão.  

 Assim também pretende a Prefeitura Municipal de Piracicaba, através do uso 
contínuo de um Sistema de Informações Gerenciais (SIG) para o processo de controle e 
acompanhamento dos serviços prestados, na implementação do projeto apresentado no 
capítulo anterior.  

 Existe uma tendência mundial de se otimizar a administração destas instituições, 
fazendo-se a adoção de novos processos informatizados de trabalho que possibilitem a 
flexibilidade na obtenção das informações, direcionem a atenção dos administradores 
para as exceções e focalizem rapidamente a atenção deles nas áreas críticas ou 
naquelas em que os indicadores de desempenho não atinjam os objetivos previamente 
estabelecidos. Cada vez mais os Sistemas de Informações Gerenciais tornam-se 
ferramentas indispensáveis de auxílio à gestão.  

 Para garantir este nível de informação, deverá ser desenvolvido um Sistema de 
Informações junto com empresas especializadas, que permita uma visão sistêmica, de 
fácil utilização e que possibilite intervenções a tempo de mudar o curso das ações 
empreendidas.   

 O SIG (Sistema de Informações Gerenciais) permite ao administrador monitorar 
continuamente o alcance de seus objetivos para que os ajustes, caso necessário, sejam 
feitos no momento certo. Para este monitoramento, o acompanhamento dos indicadores 
de desempenho é imprescindível, garantindo a qualidade do processo gerencial.  

  São objetivos do Sistema de Informações Gerenciais (SIG):  

• Análise da realização da despesa, não só no aspecto financeiro, mas também no 
econômico e operacional;   

• Formação de indicadores gerenciais de custo, de modo a auxiliar na tomada de decisões 
para atingir as metas da SEDEMA de maneira mais econômica;   

 Sendo, portanto, o SIG peça fundamental na gestão do modelo de gerenciamento 
do lixo, atividade de significativa relevância, cujo objetivo básico é impedir o 
desenvolvimento de vetores transmissores de doenças que encontram alimento e abrigo 
no lixo.  

 A limpeza urbana, pela sua natureza, dificilmente pode ser avaliada antes da 
operação, dando-se a avaliação durante o processo de prestação do serviço ou, em 
alguns casos, somente após ser conhecido seu resultado. A avaliação que a população 
faz se dá através da comparação entre o que a população espera do serviço e o que 
percebeu do serviço prestado.  

 A população baseia sua avaliação da qualidade e/ou aparência de qualquer 
evidência física do serviço prestado em critérios que, normalmente, são mais complexos 



 112

que os critérios de avaliação de produtos. Menciona-se, a seguir, uma lista desses 
critérios:  

• consistência: significa conformidade com experiência anterior, ausência de variabilidade 
no resultado ou no processo;  

• competência: refere-se à habilidade e conhecimento da empresa para executar o 
serviço, relacionando-se às necessidades “técnicas” da população;  

• flexibilidade: significa ser capaz de mudar e adaptar rapidamente a operação, devido a 
mudanças nas necessidades da população, no processo ou no suprimento de recursos. 

 Por se tratar de serviço público de grande visibilidade para a população, esta pode 
contribuir efetivamente para a avaliação do desempenho dos serviços, sendo importante 
estabelecer um canal de comunicação direta.   

 No entanto, a falta de providências pelo Poder Público pode levar ao descrédito 
desse instrumento. As reclamações recebidas podem ser compiladas, verificadas e/ou 
confirmadas e transformadas em índices de desempenho.   

 O nível de qualidade dos serviços, tanto para a coleta manual como para a coleta 
mecanizada, será obtida através de um planejamento elaborado de maneira integrada, de 
uma boa política de treinamento da mão-de-obra e de um eficiente sistema de fiscalização 
e monitoramento dos serviços.  

 As atividades voltadas para a limpeza urbana devem se complementar ás 
atividades informativas de mobilização social. Devem se basear em uma legislação 
específica (código de posturas, regulamento de limpeza urbana, etc.) que possibilite a 
atuação, nos limite da lei, no sentido de punir os responsáveis pelo descumprimento da 
mesma.    

 São pontos fundamentais em que o nível de serviço deverá ser mantido conforme 
as recomendações da municipalidade: coleta de todos os pontos geradores, regularidade, 
controle ambiental, educação ambiental segurança do trabalho.   

Para a verificação do desempenho dos serviços de coleta de resíduos, é considerada 
uma série de medidas de avaliações, tais como:  

 

V.1 INDICADORES GESTÃO DE RESÍDUOS 

Indicadores são, em linhas gerais, atributos que facilitam a compreensão de determinada 
situação, ou seja, indica a situação atual e compara com a situação desejada.  

 

Geram informações, são confiáveis e suscitam reflexões, podendo ser utilizados para 
análise e formulação de estratégias. 

 

Tabela de indicadores para a gestão 

Estes são indicadores gerais do sistema de gestão. Para resíduos específicos, há 
indicadores descritos nos projetos específicos. 
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Atributo: Medidas de Produtividade.  

 

Indicador Objetivos Unidade de 
medida 

Forma de medição Frequência Fonte de 
dados 

Parâmetro 

Toneladas 
coletadas por dia 

indica 
quantas 
toneladas 
foram 
coletadas no 
dia 

Toneladas 
por dia 

Somatório do peso 
das cargas de 
resíduos no dia. 

diária Empresa 
prestadora 
de serviço e 
gestores do 
contrato 

Valores baixos para os 
dois indicadores 
sinalizam que a coleta 
é pouco eficiente. 
Elevada quilometragem 
e baixa tonelagem 
podem ser causadas 
por reduzida densidade 
de lixo. Elevada 
tonelagem e baixa 
quilometragem podem 
ser causadas por alta 
densidade de lixo. 

 

Têm-se observado 
valores entre 4 e 8 
toneladas por viagem, 
para uma média de 
duas viagens por turno 
(para caminhão 
compactador com 
capacidade de 10 a 19 
m3); 

km coleta/(veículo 
x turno) 

indica  
quantos 
quilômetros 
de coleta 
cada 
veículo, ou 
grupo de 
veículos, 
percorre por 
turno 

    

toneladas 
coletadas/(veículo 
x turno):  

indica 
quantas 
toneladas 
cada 
veículo, ou 
grupo de 
veículos, 
coleta por 
turno 

Toneladas 
por turno 

Peso do caminhão; 

No. de caminhões  
por  

Por turno Empresa 
prestadora 
de serviço e 
gestores do 
contrato 

 

Atributo: Eficiência Operacional. 

Indicador Objetivos Unidade de 
medida 

Forma de medição Freqüência Fonte de 
dados 

Parâmetro 

Veículo 

velocidade média 
de coleta:  

representa a 
velocidade 
média do 
veículo 
durante o 
processo de 
coleta 

km/h. 

utiliza-se ou  
kg/h e m3/h 

Quilometragem 
percorrida por hora 
trabalhada 

diária Empresa 
prestadora 
de serviço 

 

Taxa de ocupação 
do aterro 

Representa 
o ritmo de 
ocupação de 
aterro 

m3 de lixo 
por  hora 

Volume de carga 
compactada por 
hora  

diária Empresa 
prestadora 
de serviço 

 

km coleta/(km de 
coleta e 
transporte) 

indica a 
razão entre 
a distância 
percorrida 
na coleta e a 
distância 
percorrida 
na coleta e 

Km 
percorrido 
para 
coleta/km 
até a 
disposição 
final (ida e 
volta) e 

é medida a 
distância percorrida 
na coleta e a 
distância percorrida 
na coleta e no 
transporte até a 
disposição final ou 
estação de 

diária Empresa 
prestadora 
de serviço 
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no 
transporte 
até a 
disposição 
final ou 
estação de 
transferência 
(ida e volta). 

Utiliza-se 
também a 
relação 
tempo de 
coleta/tempo 
de coleta e 
transporte;  

 

transferência (ida e 
volta). 

tonelagem 
coletada/capacida
de 

relação  total 
entre o 
coletado 
pelo veículo 
e sua 
capacidade 
para 
determinado  
número de 
viagens 

t/m3 É feita a razão da 
carga coletada no 
dia, pela 
capacidade do 
veículo  

Diária Empresa 
prestadora 
de serviço 

É importante observar 
que, na fase de 
dimensionamento dos 
roteiros, veículos, tipo e 
frota, utiliza-se um 
coeficiente de 0,7 para 
essa relação.  

 

Mão de obra 

coletores/(populaç
ão atendida x 
1.000) 

Relação 
entre a 
quantidade 
de coletores 
e a 
população 
atendida 

unidade Coletores/(populaçã
o atendida x 1.000) 

diária Empresa 
prestadora 
de serviço 

têm-se observado 
valores de 0,2 a 0,4 
para a América Latina 

Tonelagem 
coletada/(turno x 
coletor) 

Relação 
entre a 
tonelagem 
coletada por 
cada coletor 
por turno. 

Expressa a 
eficiência da 
estrutura 
disponibiliza
da para 
coleta 
(coletores e 
mecanizaçã
o). 

Toneladas/tu
rno/homem 

É feita a razão da 
quantidade coletada 
por turno 
multiplicado por 
coletor em cada 
turno.  

diária Empresa 
prestadora 
de serviço 

considerando-se turno 
de 8 horas, nota-se 
valores entre 2 e 5 para 
a América Latina e 5 e 
8 para os EUA, onde a 
coleta possui um grau 
maior de mecanização 

Mão de obra 
direta/mão de 
obra indireta 

Expressa a 
relação entre 
o número de 
funcionários 
empregados 
diretamente 
na coleta e o 
número de 
funcionários 
administrativ
os e de 
apoio. 

Unidade É feita a razão entre 
a mão de obra 
direta e a mão de 
obra indireta 

Bimestral Empresa 
prestadora 
de serviço 

 

Manutenção 

Quilometragem 
média entre 
quebras 

Medida para 
um ou mais 
veículos, 

km Cálculo da média 
de quilometragem 
percorrida até a 

Mensal  Empresa 
prestadora 
de serviço 
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está 
relacionada 
com a 
eficiência da 
manutenção 
preventiva. 
Entretanto, 
deve-se 
levar em 
conta as 
idades dos 
veículos. 

quebra do 
caminhão. 

veículos 
disponíveis/frota 

Está 
relacionada 
com a 
eficiência 
geral da 
manutenção. 

unidade Razão entre os 
veículos disponíveis 
para a coleta pela 
quantidade de 
veículos da frota 

Mensal Empresa 
prestadora 
de serviço 

 

 

Atributo: Qualidade 

Indicador Objetivos Unidade de 
medida 

Forma de medição Freqüência Fonte de 
dados 

Parâmetro 

 População 
atendida/populaçã
o total  

 

 

Permite 
identificar a 
quantidade 
de 
população 
que é 
atendida 
pelo serviço 
de coleta. 
Permite 
programar 
futuras 
melhoras do 
serviço 

razão População atendida 
pela coleta dividido 
pela população total 
estimada para o 
município 

Anual Empresa 
prestadora 
de serviço 

O ideal é atender a 
100% da população 

regularidade Indica a 
quantidade 
de coletas 
realizadas 
em relação a 
quantidade 
de coletas 
planejadas.   

porcentagem a regularidade pode 
ser medida como 
porcentagem das 
coletas efetuadas 
no período sobre o 
total de coletas 
planejadas 

Mensal Empresa 
prestadora 
de serviço 

 

freqüência Indica 
freqüência 
da coleta. 

unidade Calcula os dias da 
semana em que 
são realizadas as 
coletas.  

 Empresa 
prestadora 
de serviço 

No Brasil, adota-se 
uma freqüência mínima 
de duas vezes por 
semana para coleta 
domiciliar.   

Reclamações da 
comunidade 

Indica a 
satisfação 
da 
comunidade 
com os 
serviços de 
coleta. 

N°/ ano; 
N°/mês 

Quantidade de 
reclamações 
realizadas no 156 e 
SEDEMA por mês e 
anual.  

Mensal e 
anual 

Prefeitura  
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Atributo: econômicos e financeiros 

Indicador Objetivos Unidade 
de 
medida 

Forma de medição Freqüência Fonte de 
dados 

Parâmetro 

Custo do serviço 
de limpeza urbana 
por habitante 

Permite indicar 
os recursos 
orçamentários 
municipais 
destinados a 
limpeza urbana 
por habitante.  

 

R$/hab Despesas totais do 
sistema de limpeza 
urbana dividida pela 
população total 

Anual Prefeitura e 
Empresa 
prestadora 
de serviço 

 

Orçamento 
municipal 
destinado a 
limpeza urbana 

Permite indicar 
os recursos 
orçamentários 
municipais 
destinados a 
limpeza 
urbana.  

 

R$ Por meio do 
orçamento 
municipal anual. 

anual Prefeitura  

Porcentagem do 
orçamento 
municipal total 
destinado a 
limpeza urbana 

Indica quanto o 
sistema de 
limpeza urbana 
representa do 
orçamento 
municipal. 

% Porcentagem 
calculada do 
orçamento 
municipal total 

  7 a 15% (Monteiro, 
2001) 

Despesas do 
sistema de 
limpeza urbana 

Permite indicar 
os recursos 
necessários 
para 
investimento 
em limpeza 
urbana. 

 

R$/hab As despesas 
incluem gastos de 
pessoal, transporte, 
manutenção, 
reposição, 
renovação de 
veículos e 
equipamentos; 
serviços de apoio; 
despesas de 
capital, pesquisa e 
desenvolvimento 
tecnológico e 
administração. 

É dividido pelo 
número de 
habitantes 

  Ideal que haja 
equilíbrio para que os 
recursos do tesouro 
Municipal e a 
arrecadação de tarifas 
equivalham ao 
orçamento do custeio e 
despesas de capital 
das operações. 

Custo total por 
tipo de serviço 
(coleta, 
disposição final, 
coleta seletiva, 
coleta de resíduos 
especiais (bens 
inservíveis, pilhas, 
lâmpadas), 
entulho, resíduos 
de serviço de 
saúde, varrição, 
poda, capina) 

Mensurar os 
recursos 
financeiros 
despendidos 
com o sistema 
de limpeza 
urbana por tipo 
de serviço 
prestado. 

R$ Discriminar os 
custos totais por 
tipo de serviço 
componente do 
sistema de limpeza 
urbana. 

anual Empresa 
prestadora 
de serviço e 
Prefeitura 
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 Indicadores de EA para gestão de resíduos 

Indicador Objetivos Unidade 
de medida 

Forma de medição Freqüência Fonte de 
dados 

Parametro 

Participação da 
comunidade em 
eventos 
realizados sobre 
resíduos e EA 

Medir a 
participação 
da 
comunidade 
piracicaba nas 
ações de 
resíduos 

Unidades 
por ano 

Lista de presença anual Prefeitura 
municipal/SE
DEMA 

 

No. de bairros 
abrangidos por 
ações educativas 
para minimizar 
resíduos 

Medir a 
abrangência 
dos processos 
educativas 
para resíduos 
em Piracicaba 

Unidades e 
% por ano 

Lista de presença anual Prefeitura 
municipal/SE
DEMA 

 

No. de 
campanhas 
desenvolvidas 
para resíduos 

Medir se há o 
desenvolvimen
to de 
campanhas na 
cidade e 
públicos 
abrangidos 

Unidades 
por ano 

Planejamento e 
registro de evento 

anual Prefeitura 
municipal/SE
DEMA 

 

Tipos e 
quantidades de 
materiais 
didáticos 
desenvolvidos 
para 
gerenciamento de 
resíduos 

Elaborar 
materiais 
educativos e 
de divulgação 
de ações para 
resíduos no 
município 

Unidades 
por ano 

No. de publicações 
e 
impressos/acessos 
on line 

anual Prefeitura 
municipal/SE
DEMA 

 

Consonância do 
EA para resíduos 
e Politica 
Municipal de EA 

Verificar se há 
comunicação 
e interação 
entre os 
planos de EA 
para resíduos 
e política local 
de EA 

No. de 
encontros  
e reuniões  

No, de 
diretrizes 
da política 
de EA 
envolvida 

No. de reuniões 
entre oganizadores 
de EA de resíduos 
e da PMEA; 

No. de diretrizes 
comrpidas 

anual Prefeitura 
municipal/SE
DEMA 

 

 

Atributo: Características do lixo 

Indicador Objetivos Unidade 
de medida 

Forma de medição Freqüência Fonte de 
dados 

Parâmetro 

Teor de umidade Teor de 
umidade 
representa a 
quantidade de 
água presente 
no lixo, 
medida em 
percentual do 
seu peso. 

 

Tem influência 

% Pesar a amostra de 
lixo, depois colocar 
o conteúdo em um 
forno (temperatura 
e tempo de 
exposição 
dependem do 
tamanho da 
amostra). Pesar o 
material seco. 
Subtrair do peso 
total o peso do 

Anual Empresa 
prestadora 
de serviço 

Este parâmetro se 
altera em função das 
estações do ano e da 
incidência de chuvas, 
podendo-se estimar um 
teor de umidade 
variando em torno de 
40 a 60%. 
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direta sobre a 
velocidade de 
decomposição 
da matéria 
orgânica no 
processo de 
compostagem. 
Influencia 
diretamente o 
cálculo da 
produção de 
chorume e o 
correto 
dimensioname
nto do sistema 
de coleta de 
percolados. 

material seco e 
transformar em 
porcentagem. 

 

Não efetuar 
determinações de 
teor de umidade em 
dias de chuva. 

Peso específico 
aparente 

É o peso dos 
resíduos em 
função do 
volume por 
eles 
ocupados, 
sem qualquer 
compactação. 
Sua 
determinação 
é fundamental 
para o 
dimensioname
nto de 
equipamentos 
e instalações. 

kg/m3 Razão entre o peso 
dos resíduos e o 
volume por eles 
ocupado 
(amostragem) 

Anual Empresa 
prestadora 
de serviço 

Na ausência de dados 
mais específicos, 
podem-se utilizar os 
valores de 230kg/m3 
para peso específico 
do lixo domiciliar, de 
280 kg/m3  para peso 
específico dos resíduos 
de serviços de saúde e 
de 1300kg/m3 para 
peso específico de 
entulho de obras. 

Compressividade É o grau de 
compactação 
ou redução do 
volume que 
uma massa de 
lixo pode 
sofrer quando 
compactada. 
Tais valores 
são utilizados 
para 
dimensioname
nto de 
equipamentos 
compactadore
s 

relação Exerce-se uma 
pressão de 4kg/cm2 
em um determinado 
volume de lixo 
(amostragem), 
estabelecendo uma 
relação de quantas 
vezes é possível 
comprimir o lixo. 

Anual Empresa 
prestadora 
de serviço 

A compressividade do 
lixo situa-se entre 1:3 e 
1:4 para uma pressão 
equivalente a 4 kg/cm2 

Composição 
gravimétrica 

Traduz o 
percentual de 
cada 
componente 
em relação ao 
peso total do 
lixo. 

 

Indica a 
possibilidade 

Porcentag
em 

Razão entre 
quantidade de cada 
tipo de resíduo 
encontrado e total 
do resíduo levado 
para o aterro 
multiplicado por 100 
(amostragem). 

A cada 3 anos Empresa 
prestadora 
de serviço 
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de 
aproveitament
o das frações 
recicláveis 
para 
comercializaçã
o e da matéria 
orgânica para 
produção de 
composto 
orgânico. 

Geração per 
capita 

Relaciona 
quantidade do 
lixo gerado 
diariamente e 
o número de 
habitantes de 
determinada 
região 

% Medir o volume de 
lixo encaminhado 
ao aterro ao longo 
de um dia. Calcular 
o peso total de lixo 
aterrado, aplicando 
o valor do peso 
específico. Dividir o 
peso total pelo total 
de habitantes e 
transformar em 
porcentagem. 

Anual Empresa 
prestadora 
de serviço 

Muitos técnicos 
consideram de 0,5 a 
0,8 kg/habitante/dia 
como a faixa de 
variação média para o 
Brasil 

Poder calorífico Indica a 
capacidade 
potencial de 
um material 
desprender 
determinada 
quantidade de 
calor quando 
submetido à 
queima. 

 

Influencia o 
dimensioname
nto das 
instalações de 
todos os 
processos de 
tratamento 
térmico. 

Kgcal/kg Medir o calor 
liberado pela 
queima do lixo 
(amostragem) 

Anual Empresa 
prestadora 
de serviço 

O poder calorífico 
médio do lixo domiciliar 
se situa na faixa de 
5000kcal/kg 

Potencial de 
hidrogênio (pH) 

Indica o teor 
de acidez ou 
alcalinidade do 
material. 

 

Indica  o grau 
de 
corrosividade 
dos resíduos 
coletados, 
servindo para 
estabelecer o 
tipo de 
proteção 
contra 
corrosão a ser 

Unidade Mede-se o pH do 
lixo (amostragem) 

Anual Empresa 
prestadora 
de serviço 

Em geral situa-se entre 
5 a 7 
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usado em 
veículos, 
equipamentos, 
contêineres e 
caçambas 
metálicas. 

Relação C/N ou 
relação 
carbono/nitrogêni
o 

Indica o grau 
de 
decomposição 
da matéria 
orgânica do 
lixo nos 
processos de 
tratamento/dis
posição final 

Unidade 
de 
Carbono/ 
Unidade 
de 
Nitrogênio 

%Carbono= matéria 
orgânica/1,8 

 

(amostragem) 

Anual Empresa 
prestadora 
de serviço 

Em geral situa-se na 
ordem de 35/1 a 20/1 

Composição 
Química 

Ajuda a indicar 
a forma mais 
adequada de 
tratamento 
para os 
resíduos 
sólidos 

 Análises 
laboratoriais 

Anual Empresa 
prestadora 
de serviço 

 

Composição 
Biológica 

Fundamentais 
na fabricação 
de inibidores 
de cheiro e de 
aceleradores e 
retardadores 
da 
decomposição 
da matéria 
orgânica 
presente no 
lixo. 

 Análises 
laboratoriais 

Anual Empresa 
prestadora 
de serviço 

 

 

 
http://www.resol.com.br/cartilha/rs_caract.php 

IBAM 
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Equipe Técnica: 

 

COMDEMA 

Representante: Renato Morgado 

 

USP RECICLA 

Representantes: 

Ana Maria Meira 

Thais Felippe 

Márcia Martilho 

 

SEDEMA: 

Celise de Oliveira Romanini 

Elizabeth da Silveira Nunes Salles 

Giovanna Cortelazzi Cortese 

Ludmar Antonio Romanini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba – São Paulo, 16 de Novembro de 2009. 


