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O Congresso para o Novo Urbanismo (CNU) é a organização líder em 
promover o desenvolvimento e a requalificação das centralidades e 
bairros de uso misto, de comunidades sustentáveis e condições de vida 
mais saudáveis. O CNU abraça como princípios relevantes:
• O planejamento urbano (numa visão de curto, médio e longo prazos) 

como essencial para o desenvolvimento sadio,
• A cidade “pessoa-centrada” (em oposição à cidade “carro-centrada”)
• A cidade “andável” e “bicicletável”
§ Comunidades, bairros, micro-centralidades e centralidades de uso 

misto, vitalizadas, amigáveis ao pedestre e seguras



AS PESSOAS E A CIDADE,
A CIDADE DAS PESSOAS
A cidade pode ser um porto-seguro, um grande laboratório de idéias, o 
lugar de criação,
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AS PESSOAS E A CIDADE,
A CIDADE DAS PESSOAS
Mas pode ser, ao mesmo tempo, campo de batalha, lugar que oprime e 
adoece.
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NOVO URBANISMO
“it just performs better"

O Novo Urbanismo usa menos energia...

Apresentando o bairro de alto desempenho que economiza energia. Quando as cidades são projetadas para 
caminhar e andar de bicicleta como formas alternativas para cuidar das necessidades diárias, todos nós 
consumimos menos energia. O Novo Urbanismo economiza dinheiro e traz vitalidade aos espaços públicos e 
aos negócios locais.

E VITALIZA COMUNIDADES.

Apresentando o bairro de alto desempenho, que cria valor. Em contraste com as estradas largas e 
estacionamentos enormes, o Novo Urbanismo aproxima as pessoas, bens e serviços em aconchegantes 
calçadas e espaços públicos bem pensados. Isso cria lugares mais agradáveis ao mesmo tempo em que 
premia o comércio local.

VALORIZANDO OS ESPAÇOS AO REDOR.O Novo Urbanismo cria mais valor...



NOVO URBANISMO
“it just performs better"
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Apresentando o bairro de alta performance, atraente e seguro. A rede de transporte bem conectada a ruas mais 
estreitas e calçadas mais atraentes retarda o tráfego, tornando ruas mais seguras para veículos, ciclistas e 
pedestres. Atraente, empreendimentos de uso misto proporciona maior interação com a rua, aumentando a 
segurança pública, e tornando as cidades mais agradáveis.

E SEGURAS PARA TODOS.O Novo Urbanismo torna as ruas mais convidativas...

Apresentando o bairro de alto desempenho, mais saudável, e mais amigável para com os pedestres e ciclistas. 
Ao facilitar a realização das tarefas diárias através de deslocamentos a pé ou de bicicleta, o Novo Urbanismo 
garante cidades mais saudáveis para todos.

SENDO MAIS PRÓ-PEDESTRE E BICICLETAS.O Novo Urbanismo é mais saudável...



O QUE ESTRAGA

Elevados, freeways, alta velocidade, verdadeiras cicatrizes na paisagem
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O QUE NÃO FUNCIONA 

Setorização de usos, serviços e comércio desconectados das áreas residenciais 



O QUE LEVAR EM CONTA AO PLANEJAR 

PIRACICABA, SP

Escritórios

Cinema

Hotel

Serviços e Comércio

Lojas e Restaurantes

Entretenimento Infantil

Restaurantes/Boates

Centro Cultural/Museu

Centro Cultural e de 
Lazer/Restaurante

Atividade do Mix

VITALIDADE
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THE TRANSECT

O QUE LEVAR EM CONTA AO PLANEJAR 

DENSIDADE x INFRAESTRUTURA x USOS



ABORDAGENS MODERNAS
Metodologia para recuperação, revitalização e novos desenvolvimentos
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A CIDADE

Piracicaba tem uma população média (364.571 habitantes), 
dos quais – praticamente – a metade entre 20 e 49 anos de 
idade (ou seja, em idade altamente produtiva).

Possui uma frota “civil” (automóveis + motos) de mais de 
199 mil unidades, equivalentes a uma média de 1,83 
equipamentos por habitante, considerada bastante alta.

O Município tem um PIB de R$ 9,3 bilhões (predominância 
absoluta em SERVIÇOS, com, com mais de 57% do total), 
enquanto as Receitas da Prefeitura soma, em 2013, R$ 1,1 
bilhão, ou 12,1% do PIB municipal (ou seja, a Prefeitura 
não é fator determinante na economia do município).
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A CIDADE - CONTINUAÇÃO

O município apresenta, ainda, uma taxa de divórcios 
bastante superior às médias estadual e nacional, com 
quase 49% de divórcios em relação aos casamentos.

Ao mesmo tempo, apresenta uma taxa bastante superior 
de professores no ENSINO MÉDIO do que as médias 
estadual e nacional, embora a proporção de ESCOLAS DE 
NÍVEL MÉDIO não acompanhe a proporção verificada.

Comparando-se a relação MATRÍCULAS X DOCENTES, 
verificamos em Piracicaba uma relação (26 alunos por 
professor) mais de duas vezes melhor do que a média 
nacional (64) para o ensino médio.
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PRIMEIRAS CONCLUSÕES
• Sobre o perfil da população: Piracicaba tem uma força de trabalho mais jovem do 

que a média nacional; 
• Sobre a frota: com uma média de 1,83 equipamentos por habitante, problemas de 

mobilidade são iminentes (se já não forem uma realidade), e soluções combinadas 
(e integradas) de transporte de massa DEVEM ser pensadas o mais rapidamente 
possível;

• Sobre PIB e arrecadação: a arrecadação municipal é bastante boa, se considerada 
a média nacional, e pode ser fator determinante no desenvolvimento regional e no 
investimento na qualidade urbana, fazendo uma gestão constante e de qualidade. 
Por outro lado, considerando a proximidade excessiva com Campinas, é 
necessário estimular novas atividades econômicas;

• Sobre divórcios:  reforça o perfil jovem da população, podendo influenciar 
negativamente em algum tipo de êxodo desta força de trabalho para os grandes 
centros urbanos, com evidente perda de competitividade do município;

• Sobre a relação MATRÍCULAS X DOCENTES: é provável que o ensino médio no 
município esteja apresentando resultados melhores que a média nacional, o que 
poderia ser bem aproveitado com a formação técnica nas áreas de interesse 
municipais na sequência da formação no ensino médio.
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VISÕES E POSSIBILIDADES
Pensar a cidade, não como UM ÚNICO CENTRO (mononucleada), mas como UMA 
REDE com a maior capilaridade, como por exemplo:
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VISÕES E POSSIBILIDADES
Pensada a cidade como UMA REDE, buscar conectar o maior número de pontos de 
encontro desta rede (MICRO-CENTRALIDADES e HUBS), como por exemplo:
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VISÕES E POSSIBILIDADES
Tendo criado as MICRO-CENTRALIDADES, os HUBS ou – simplesmente – os “pontos 
focais” da REDE, determinar (via Plano Diretor e instrumentos modernos de gestão 
urbana e estímulo ao desenvolvimento) “VOCAÇÕES” para cada um desses pontos, 
como por exemplo:

Incubadoras de Software e Laboratórios de TI

Centros Esportivos

Parques e Áreas de Lazer
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VISÕES E POSSIBILIDADES
Tendo criado as MICRO-CENTRALIDADES, os HUBS ou – simplesmente – os “pontos 
focais” da REDE, determinar (via Plano Diretor e instrumentos modernos de gestão 
urbana e estímulo ao desenvolvimento) “VOCAÇÕES” para cada um desses pontos, 
como por exemplo:

Laboratórios e Empresas de 
Biotecnologia

Parques e Áreas de Lazer

Museu e Centro Cultural
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SUGESTÕES
• NÃO planejar o trânsito e a mobilidade a partir de vias 

expressas, avenidas muito largas e corredores de alta 
velovidade: pensar em fluidez de trânsito, vias 
humanizadas e multiplos caminhos e acessos para um 
mesmo destino;

• NÃO pensar em concetrar todo o interesse social da 
comunidade (Centro Cultural, Parque, Casa de Espetáculos) 
num local apenas: distribuir o interesse social e as 
atividades de lazer, esportivas e culturais em diversos 
pólos da cidade, preferencialmente próximos ao 
perímetro urbano;

• NÃO “jogar todas as fichas” no centro da cidade: buscar a 
vitalidade e a sustentabilidade urbana da região central, 
excluindo modelos que demandem muito sistema viário, 
muito estacionamento e excesso de ônibus.
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SUGESTÕES - CONTINUAÇÃO

• NÃO pensar o centro da cidade como uma região 
naturalmente degradada: o centro da cidade serve bem às 
populações com menor poder aquisitivo, que não possui 
automóvel, às populações da terceira idade, artistas, 
cena cultural e negócios da nova economia, como 
INCUBADORAS DE SOFTWARES;

• NÃO manter rodoviária municipal na região central: 
selecionar um vetor que se pretende desenvolver (e com 
boa capilaridade aos principais corredores de trânsito) e 
localizar ali este “hub logístico”;

• NÃO deixar por conta do acaso e do mercado imobiliário a 
definição – pulverizada – do skiline urbano: conjugar USO 
DO SOLO COM GABARITO (“Form-Code”), garantindo a 
harmonia do cenário urbano e a preservação de visadas 
e escala humana.
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SUGESTÕES - CONTINUAÇÃO

• NÃO “sucumbir ao canto da sereia” dos Condomínios 
Fechados de alta renda: mobilizar-se para evitar que 
Piracicaba dê vazão à demanda residencial de pólos 
regionais muito fortes (como Campinas), e que os 
empreendimentos com este perfil sejam de USO MISTO, 
ou seja, parte residencial, parte empresarial, parte 
comercial e, onde possível, parte logística;

• NÃO aprovar parcelamentos do tipo “rural” (com módulos 
rurais de 2 ou mais hectares): evitar parcelamentos que 
negam a essência urbana, que são lotes de tamanho 
adequado, infraestrutura, sistema viário, rede de coleta e 
tratamento de esgoto;

• NÃO limitar o desenvolvimento urbano pela presença do Rio 
Piracicaba: planejar o maior números de pontes possível, 
aumentando a capilaridade e integração SUL-NORTE;
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SUGESTÕES - CONTINUAÇÃO

• NÃO aceitar Áreas Institucionais mal-localizadas ou 
impróprias nos projetos de parcelamento: desenvolver 
arcabouço legal que permita receber, ao invés de áreas 
institucionais (terrenos), investimentos de formas e em 
locais específicos, como construção de infraestrutura 
urbana, escolas, centros de saúde, postos policiais, etc;

• NÃO limitar a visão do transporte de massas aos ônibus: 
expandir a visão para um cenário MULTI-MODAL, 
soluções localizadas (desde que totalmente integradas 
ao sistema existente) e, em especial, incluir o 
TRANSPORTE FLUVIAL no Rio Piracicaba (mesmo que 
em parte dele); 

• NÃO focar na atração de unidades industriais de produção: 
focar na captação dos CENTROS DE PESQUISA 
INDUSTRIAL.
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O Valor Econômico, 27/08/2013
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O Estado de São Paulo, 19/08/2013







SEDEMASEDEMA
Secretaria Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente



SEDEMA
.  Criada pelo decreto Nº 5599 de novembro de 1991, a SEDEMA  

é responsável pela prestação de serviços à população que vão desde o 
gerenciamento dos diversos tipos de resíduos, incluindo o “lixo” domiciliar,  até o 
manejo da arborização .
É ela, também, quem implanta novos equipamentos urbanos como centros  de 
lazer, praças, parques, campos de futebol e cuida dos já existentes.
A Sedema exerce permanente fiscalização sobre as diversas fontes de agressão ao 
ambiente , licencia empreendimentos de impacto local e tem uma atuação muito forte 
na educação ambiental .
É dela , ainda, a administração do Zoo e dos cemitérios municipais.
Esta revista tem como objetivo mostrar, de forma ilustrada, um pouco deste trabalho



SEDEMA  -  ESTRUTURASEDEMA  -  ESTRUTURA

FUNCIONÁRIOSFUNCIONÁRIOS  

Celetista Celetista  20  20 

EstatutárioEstatutário  78 78

Comissionado  Comissionado   06  06 
TOTAL                           104TOTAL                           104  

FROTA FROTA 

VeículosVeículos      15      15 
Caminhões Caminhões      14     14
Máquinas Máquinas      03      03 
Tratores Tratores      05      05 
Motos Motos                   10                  10



LOCAIS DE 
TRABALHO

Centro cívico - 9º andar

Centro cívico - 6º andar

ZOOLÓGICO

MIRANTE

CEMITÉRIOS

CENTRAL DE RESÍDUOS

PELOTÃO AMBIENTAL

DISK ANIMAIS

PARQUES

PRAÇAS
SEDEMA 



GERENCIAMENTO

1. Vegetação Urbana 

2. Obras Ambientais

3. Licenciamento Ambiental

4. Fiscalização

5. Atividades Administrativos

6. Educação Ambiental 

7. Resíduos Sólidos



• Produção de mudas 
• Plantio de árvores 
• Poda e supressão de árvores 
• Plantio de grama 
• Roçada de grama/capinação
• Capina de guias e sarjetas
• Adoção de áreas

GERENCIAMENTO
1. VEGETAÇÃO URBANA

VEGETAÇÃO URBANA



Viveiro 
Municipal

1. VEGETAÇÃO URBANA

Mais de um 
milhão de 

mudas 
produzidas 
de 2005 a 

2012



ANO MATA CILIAR  CALÇADAS
ÁREAS 

PÚBLICAS
PLANTE VIDA

PARQUE 
NATURAL

TOTAL

2003  - -   -  - -  899 

2004  -  -  -  - -  8.697 

2005 15.856 2.493  4.635  - -  22.984 

2006 31.493 4.256   11.688  - -  47.437 

2007 42.383 2.615    5.333     2.271 -  52.602 

2008 77.636 2.477      2.742      5.284             
40.000 

128.139 

2009 94.217 4.944      18.838        5.135 -  123.134 

2010 64.986 6.519         39.309        5.669 -  116.483 

2011 124.270
6.937              

  
       29.967       5.424 - 166.598

2012 92.451 3.278    10.551      4.222 - 110.502

543.292 33.519 123.063 28.005 40.000 767.879

Plantio de árvores

Dados atualizados – dez/ 2012

VEGETAÇÃO URBANA



Através do programa 
“Piracicaba Mais Verde” 
diferentes espécies de árvores foram 
plantadas na zona rural e na zona 
urbana em calçadas, áreas publicas:  
praças, centros de lazer, parques e 
jardins. 

Através do programa 
“Piracicaba Mais Verde” 
diferentes espécies de árvores foram 
plantadas na zona rural e na zona 
urbana em calçadas, áreas publicas:  
praças, centros de lazer, parques e 
jardins. 

VEGETAÇÃO URBANA



1. VEGETAÇÃO URBANA

767.879 novas 
árvores 

plantadas de 
2005 a 2012

Piracicaba Mais Verde



543.292 árvores foram 
plantadas na zona 
rural contribuindo de 
forma significativa para 
recuperação da mata 
ciliar .

VEGETAÇÃO URBANA



Mais de 28.000 árvores  
plantadas pelo 

programa de junho  de 
2007 até dezembro de 

2012.  

1. VEGETAÇÃO URBANA

Comemoração dos 5 anos do 
‘PLANTE VIDA” 
Junho 2012 – Biblioteca Municipal

PLANTE VIDA 2012 –
Av. Prof.AlbertoVollet Sachs

Lançado pela 
Sedema em 2007,    
em parceria com     
os Hospitais 
Fornecedores de 
Cana, Santa Casa e 
Unimed, o Plante 
Vida prevê que, para 
criança nascida em 
Piracicaba, seja 
plantada uma árvore. 

Plante VidaPlante Vida  



1. VEGETAÇÃO URBANA

33.519 mudas foram 
plantadas em  calçadas. 

Destas, 1118  somente na 
área central da cidade. 

33.519 mudas foram 
plantadas em  calçadas. 

Destas, 1118  somente na 
área central da cidade. 



Impacto verdeImpacto verde  
1. VEGETAÇÃO URBANA

Dentro do “PIRACICABA MAIS 
VERDE” foram desenvolvidas ações 
de plantio de mudas com mais de 2 
metros de altura.                            
Estes plantios transformam  a 
paisagem do dia para noite          por 
isso foram chamadas  de                 
IMPACTO VERDE 224.587 

árvores 
plantadas na 
zona urbana



VEGETAÇÃO URBANA

PodaPoda

Hoje os  galhos 
cortados são 
triturados, 
depois 
transformados 
em composto 
urbano 

 destoca

Por  ano são 
executadas  cerca 
de 13 mil  podas 
pela Sedema 

Compostagem

poda





ÁREAS PÚBLICAS

A cidade possui hoje cerca 
de 10 milhões m², de áreas 
públicas, o equivalente a 
1500 campos de futebol



Capina ManualCapina Manual
1. VEGETAÇÃO URBANA

Atualmente a Sedema executa 
cerca de 200 mil metros 

lineares/mês de capina manual 
em guias, sarjetas, calçadas e 
na área interna dos cemitérios. 
                                                    



Manutenção de Manutenção de 
áreas verdesáreas verdes

1. VEGETAÇÃO URBANA

Mais de 10 milhões m²  de áreas 
verdes passam por manutenção 
(roçada) por ano. Isso equivale a 

1.400 campos de futebol.

Mais de 10 milhões m²  de áreas 
verdes passam por manutenção 
(roçada) por ano. Isso equivale a 

1.400 campos de futebol.



AdoteAdote

1. VEGETAÇÃO URBANA

O programa ‘Adote uma área” 
fechou o ano de 2012 com mais 

de 100 áreas adotadas.  



 

EQUIPAMENTO
S DE LAZER 

VIABILIZADOS 
DE 2005 A 2012

DESCRIÇÃO TOTAL
   
CENTRO DE LAZER                            

  (113 novos e 03 reformas) 
116

   
             PRAÇAS                                  

( 31 novas, 40 reconstruidas/reformadas          e 

33 iluminadas                                  
104

 
CAMPOS DE AREIA                          
(62 implantados em centros de lazer e 32 avulsos)

84

   
CAMPOS DE FUTEBOL OFICIAL 22

   
PARQUES 16

   

 DIVERSOS
( ciclovias, cemiterios, cancha de malha, iluminação e 

outras)
 64 

ECOPONTOS 05

GERENCIAMENTO

2. OBRAS 
AMBIENTAIS



a SEDEMA criou e 
mantém espaços 

dedicadas a 
praticas saudáveis 

ao ar livre

2. OBRAS AMBIENTAIS

Pista de caminhada Pq. R. do PortoPista de caminhada Pq. R. do Porto

Estação da Paulista

Praça da Amizade



Pq 
Regional 
Jaraguá

Vila Sônia

Rua das  Palmas

Rua das Palmas

. OBRAS AMBIENTAIS

Desde 2005 a Sedema vem investindo na implantação e 
revitalização de áreas verdes para proporcionar saúde e lazer 
para pessoas de todas as idades.



Pq. Cecap/Eldorado

2. OBRAS

116 centros de lazer (113 novos e 3 reformados)
 com pista de caminhada, parque infantil, campo de areia



22 Campos 
de Futebol  
oficial  

84 campos 
de areia  

construído
s de 2005  
a 2012

2. OBRAS AMBIENTAIS



 JD. Lidia 

Pau Queimado 

 Jaraguá

 Pç do Parafuso 

31 novas praças, 40 reconstruidas e outras  
33 (iluminação e manutenção

2. OBRAS AMBIENTAIS



Ciclovia – Av. Cruzeiro do SulCiclovia – Av. Cruzeiro do Sul

Ciclovia 
 Avenida
 Cruzeiro 
do Sul

2. OBRAS AMBIENTAIS



ACADEMIAS INSTALADAS  
 AO AR LIVRE

Estação da Paulista 

Parque da Rua do Porto 

Ciclovia – Av. Cruzeiro do Sul

Parque Santa Terezinha

Parque Piracicamirim

Praça Eduardo Gerólomo João – Vl. Rezende

Parque Cecap Eldorado

Jupiá

Jardim Brasilia

São Dimas

Praça do Parafuso – Vl. Rezende

Tupi / Peória

Pq. 1º de Maio

Mário Dedini

Santa Rosa

Praça Pe. Joaquim de P. Correa – Piracicamirim
Pq. Cecap/EldoradoPq. Cecap/Eldorado

JupiáJupiá 30 30 
academias

2. OBRAS AMBIENTAIS



Nova Iguaçu

Jd. Brasília

Entre as academias ao 
ar livre implantadas 
pela Sedema, uma 

delas é  para uso de 
cadeirantes.

2. OBRAS AMBIENTAIS



ACADEMIAS AO AR LIVRE  
cont.

Piracicamirim – Pç Pe. Joaquim 

Santa Rita Perdizes  

Alvorada III

Sol Nascente 

Parque Res. Piracicaba

Terra Nova 

Vila Sônia 

Parque Jequitibá

Pq Rua Porto – ESPECIAL CADEIRANTE

Parque dos Eucaliptos

Parque São Jorge

Nova Iguaçu 

Bairro Morumbi 

Paulicéia – Centro de Lazer

2. OBRAS AMBIENTAIS



CemitériosCemitérios

Cemitério 
Vl. Rezende

Cemitério
   da

 Saudade

Ossuário
Reforma do 
muro; capela; 
velário;  
instalação de 
concertinas; 
construção  de 
rampas; 
construção 
ossuário

Pavimentação 
interna, reforma do 

velório, reconstrução 
do muro, construção 

de carneiras,

2. OBRAS AMBIENTAIS



215215  
número de pedidos de 

licenciamento 
de 01/03/2011 a 31/12/12 

GERENCIAMENTO

3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Assinatura do convênio de Municipalização

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Sedema é responsável pelo 
 Licenciamento Ambiental  
das atividades consideradas 
de Impacto Local, conforme 
convenio firmado com a 
CETESB. 



3. LICENCIAMENTO

Vistoria técnicaVistoria técnica



GERENCIAMENT
O
4. 
FISCALIZAÇÃO

. Fiscalização



Vistorias em terrenos particularesVistorias em terrenos particulares

4. Fiscalização

3473 terrenos 
particulares 

vistoriados em 
2012.

Destes, 839 
foram autuados.

3473 terrenos 
particulares 

vistoriados em 
2012.

Destes, 839 
foram autuados.



Cidade LimpaCidade Limpa

antes e depoisantes e depois  

Antes

4. Fiscalização

Lei Cidade Limpa aprovada em 2009. 

A Prefeitura emitiu:  2.278 licenças de 
anúncios indicativos               (autuados 

206)
94 licenças de anuncios publicitários 

 (autuados 72) 

Cartilha 



Cidade LimpaCidade Limpa

DepoisDepois

Antes

4. Fiscalização



Cidade LimpaCidade Limpa

DepoisDepois

Antes

4. Fiscalização



Cidade LimpaCidade Limpa
DepoisDepois

Antes

4. Fiscalização

Transformação das 
fachadas nas 

principais  ruas  do 
comércio  após  a 
implantação da Lei 
Cidade Limpa em 

2009  



Cidade 

Limpa

Exemplo de “poluição visual”  antes  da 
implantação da Lei Cidade Limpa

Bocas de lobo 
entupidas  com 
panfletos antes da 
implantação da lei

4. Fiscalização

Decreto regulamentou

 os decibéis de propaganda sonora



Diversos tipos de 
ocorrências são 
atendidas 

pela Fiscalização  
  da SEDEMA

4. Fiscalização

Atear fogo em terrenos, mata 

Descarte 

irregular 

de entulho



Fiscalização

Inspeção

Veicular 

da frota 
oficial da 
Prefeitura . 

FUMAÇA PRETA 



Ano 2005 2012

Atendimentos 3657 Ocorrências 3.930 ocorrências gerais

Pelotão AmbientalPelotão Ambiental

4. Fiscalização



Disk AnimaisDisk Animais



RESIDÊNCIAS: 28%

REPÚBLICA: 12%

EMPRESAS: 21%

IGREJAS: 15%

BARES: 19%

OUTROS.: 5%

Perturbação do sossego públicoPerturbação do sossego público

4. Fiscalização

 Estatísticas de ocorrências 
-                                              2012



GERENCIAMENTO
5. ADMINISTRATIVO

Reunião planejamento 2012

Fantur com funcionários da SEDEMA para 

conhecer os setores externos  da secretaria.





Programa Município Verde e Azul

SELO
MUNICIPIO
VERDE E 
AZUL 
2012

Piracicaba é certificada 

pelo Governo do Estado 

Secretário de Estado, Bruno Covas e interlocutores        da 
Sedema, Orlando e Bruno durante a cerimonia de  certificação 
no Palácio do Governo, São Paulo (SP)  



Feira da Barganha

6. NEA

54.637 participantes nas diferentes ações 
do Núcleo de Educação Ambiental – NEA  
em  2012:



Recicanto 2012 – Zoológico Municipal Se Dê Bem com a Sedema

Horta EM Hide Maluf

NEA

Se dê bem com a Se dê bem com a 
SEDEMASEDEMA

coleta dos resíduos em 
pontos itinerantes que 
acontece uma vez por 

mês.



Treinamento com funcionários de residuosPalestra Residuos Publicos  -  PSF

Oficina de papel Nhô Serra

NEA



6. NEA

Museu dos animais taxidermizados Programa socio educativo Ecoponto Bosques do Lenheiro 



Trilha no Parque 
Arvores catalogadas para visitas nos 
Parques do Mirante e 
Rua do Porto

Visitas monitoradas ou auto 
guiadas pelas cartilhas editadas 

pelo NEA/Sedema

6. NEA



I Exposição I Exposição 
AmbientalAmbiental

6. NEA

 I Exposição 
Ambiental  
2011

Em 2013  

acontece a 

segunda edição 

da EXPOSIÇÃO 

AMBIENTAL 



ZoológicoZoológico

6. NEA

ZOOLÓGICO 
MUNICIPAL  VISITANTES 2012

2008 259.206

2009 318.206

2010 289.522

2011 415.298

2012 389.919

   

Cerca de 389.919 mil pessoas 
visitaram o Zoo e o Paraiso da 
Criança em 2012. Em julho 41.967 
mil pessoas passaram pelo espaço 
e, em dezembro foram  registradas 
39.530 mil visitas. 



 O Zoológico abriga 
cerca 400 animais, entre 
aves, répteis e 
mamíferos. 

Léo – o morador mais antigo do Zoo

6. ZOOLÓGICO 



ZoológicoZoológico
. ZOOLÓGICO

Sorvete de fruta –alto verão

O Zoológico de 
Piracicaba ocupa 
uma área de 47 
mil m²

Aniversário do Léo -2012 



Aviário Aviário 

6. ZOOLÓGICO



Aterro do Pau Queimado

GERENCIAMENTO
7. RESÍDUOS SÓLIDOS

o Pneus
o Cata-cacareco
o Pilhas e baterias
o Lâmpadas 

fluorescentes
o Serviços de saúde
o Arborização
o Construção civil

7. Resíduos



Pneus usadosPneus usados

Central de Resíduos

Avenida das Ondas, 6565

7. Resíduos

2012 
120.000 pneus encaminhados para 

reaproveitamento através de convênio 
entre PMP e RECICLANIP

A Prefeitura de Piracicaba, através do 
convênio com a ANIP – Assoc. 

Nacional da Industria Pneumática 
mantém pontos de recebimento de 

pneus usados que são encaminhados 
para a reciclagem, cumprindo a 

PolÍtica Nacional de Resíduos 
Sólidos, com relação à logística 

reversa.  

pneus usados –  reciclados, podem ser 
utilizados na fabricação de tapetes para 
automóveis, saltos de sapatos, câmaras de 
ar, rodos, cintas para estofados, etc 



Cata-cacarecoCata-cacareco

7. Resíduos

Atendimento de solicitações feitas 
pelos contribuintes   ao SIP 156

Cacareco – móveis e utensílios 
 sem uso que as pessoas 
querem dispensar: fogão, 
geladeira, guarda-roupa, sofá, 
mesa, cadeira, tanque.   

O descarte é feito através do 
SIP 156, com agendamento da 
data. A Prefeitura vai até a 
residência para recolher, sem 
custo nenhum.

Cacareco – móveis e utensílios 
 sem uso que as pessoas 
querem dispensar: fogão, 
geladeira, guarda-roupa, sofá, 
mesa, cadeira, tanque.   

O descarte é feito através do 
SIP 156, com agendamento da 
data. A Prefeitura vai até a 
residência para recolher, sem 
custo nenhum.

 2012 
Solicitações Executadas 

4706



Pilhas e BateriasPilhas e Baterias

16 pontos de 16 pontos de 
descartedescarte

6 terminais de ônibus, 
Parque de Santa 

Terezinha, Parque do 
Piracicamirim, 

Zoológico, Prefeitura, 
Biblioteca Municipal 

e todos os ecopontos: 
Jd Oriente, Cecap Jd Oriente, Cecap 

Eldorado, Bosques do Eldorado, Bosques do 
Lenheiro (2) , Monte Rey Lenheiro (2) , Monte Rey 

7. Resíduos

800 kg  (quantidade estimada) encaminhadas.
em  novembro de 2012 

2012



Lâmpadas Lâmpadas 
fluorescentesfluorescentes

Em 2012Em 2012

46.345 unidades46.345 unidades
enviadas para reciclagem 

O material coletado é encaminhado para  
descontaminação e retornado para 

processo de produção

7. Resíduos

16 pontos de descarte16 pontos de descarte
6 terminais de ônibus, Parque de Santa 

Terezinha, Parque do Piracicamirim, 
Zoológico, Prefeitura, Biblioteca Municipal 

e todos os ecopontos: 
Jd Oriente, Cecap Eldorado, Bosques do Jd Oriente, Cecap Eldorado, Bosques do 

Lenheiro (2) , Monte Rey Lenheiro (2) , Monte Rey 



Resíduos dos Resíduos dos 
serviços de saúdeserviços de saúde

C
oleta feita por empresa 

especializada recolhe de 
hospitais, prontos socorros, 

ambulatórios médicos, clinicas 
médicas, dentistas, veterinárias, 

farmácias, tatuadores,

7. Resíduos



Resíduos da Resíduos da 
arborizaçãoarborização

HOJE

T
rituração na rua

E
nviado para compostagem

7. Resíduos

Curso de poda ministrado pela Sedema para 
funcionários da Prefeitura, empresas 
particulares, CPFL, Corpo de Bombeiros etc.



Resíduos da construção civil      Resíduos da construção civil      

CaçambasCaçambas
Em 2012, a Prefeitura criou o 
Núcleo Gestor de Resíduos 
Sólidos da Sedema. 
Em sintonia com o Plano 
Nacional de Resíduos 
Sólidos, a Lei Complementar 
178/2006 padroniza as 
caçambas que deverão 
garantir um ciclo seguro para 
os resíduos, da origem, 
passando pela reciclagem, 
até chegar aos rejeitos finais, 
depositados em áreas 
adequadas.

7. Resíduos



Resíduos da Resíduos da 
construção civilconstrução civil

A
 cidade possui  hoje 

3
 Áreas Particulares Licenciadas: MJM , EVA e 

CICLO AMBIENTAL

2
 Áreas Públicas Licenciadas: EMDHAP e Pau 

Queimado 
(

 + 1 em licenciamento: Godinhos)

5
 Ecopontos implantados : Bosque dos 

Lenheiros(2), Jd. Oriente, Cecap e Monte  Rey 
 

2012 

Criado o Núcleo Gestor de RCC composto por 
membros das secretarias: Sedema, Sema, 

Governo, Semob, Semuttran e Semae

Construção de mais 01 Ecoponto – Bosque dos 
Lenheiros  e reforma do Ecoponto 

Cecap/Eldorado

Piracicaba recolhe atualmente cerca de  
800 Toneladas/dia de RCC

7. Resíduos

7 novos Ecopontos serão implantados em 2013



EcopontoEcoponto

Além de entulho os 
ecopontos recebem 

também pilhas, 
baterias, lâmpadas 
fluorescentes pneus 

e materiais 
recicláveis 

Construção de 
mais um 
Ecoponto –       B 
dos Lenheiros.   
Reforma do 
Ecoponto Cecap/ 
  Eldorado. 

2012 

Atividade  socio educativa no ecoponto 
Bosques do Lenheiro

7. Resíduos



Resíduos sólidos Resíduos sólidos 
domiciliaresdomiciliares

7. Resíduos

PPP consolidada em agosto de 2012.
Entre os serviços: coleta de lixo 
domiciliar, varrição de rua, lavagem de 
feiras livres e varejões, cata cacareco. 
                                                  Coleta 
seletiva - estendida para  100 % da  
área urbana. 
A empresa Piracicaba Ambiental   
implantará  um novo aterro para os 
rejeitos orgânicos  e uma estação de 
tratamento de lixo domiciliar. 
A empresa irá executar  o 
encerramento do antigo aterro    no 
Pau Queimado.



e-lixoe-lixo
Resíduo eletro-eletrônicoResíduo eletro-eletrônico

7. Resíduos

Dezembro de 2012 .

Cerca de três toneladas  de eletro 
eletrônicos armazenadas na Central 
de Resíduos para ser encaminhadas 

para a Susaquim 

Central de Resíduos:
Av. das Ondas, 6565



SEGUNDA-
FEIRA

TERÇA-FEIRA QUARTA-
FEIRA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

SETOR 1 

NOVA 
PIRACICABA
TERRA DO 
ENGENHO
CHACARA 
NAZARETH

SÃO DIMAS 
MORATO  

JARAGUÁ    
JD.PLANALTO  

CENTRO 
NOTURNO

VL. MONTEIRO
SANTA CECÍLIA  
   JD BRASÍLIA

INDEPENDÊNCIA

BAIRRO ALTO 
DOIS CÓRREGOS 

CENTRO 
NOTURNO

SANTA ROSA
TANQUINHO

SETOR 2 NOVA 
PIRACICABA

CLUBE DE 
CAMPO    

CIDADE JARDIM 
SÃO JUDAS

JD. 
MONUMENTO  

NHÔ QUIM

VL REZENDE 
AREIÃO            JD. 
PRIMAVERA VILA 

FÁTIMA

BAIRRO ALTO  
DOIS CORREGOS SANTA ROSA  

GUAMIUM

SETOR 3 
NOVA AMÉRICA 

 JD.ELITE  
JD.CALIFÓRNIA

JUPIÁ       
ONDAS 

ONDINHAS 
INDUSTRIAL

JD. CAXAMBÚ 
PIRACICAMIRIM/
MMORUMBI         
      JD ABAETE

CASTELINHO  
GLÉBAS 

CALIFORNIA 
PAULISTA

PAULICÉIA 
HIGIENOPOLIS    

B. VERDE 
BARTIRIA 

CONCEIÇAO 
TUPI

ALGODOAL

SETOR 4

ÁGUA BRANCA 
POMPÉIA 
CENTRO 

NOTURNO

STA.  
TEREZINHA 

CENTRO 
NOTURNO

CAMPESTRE 
MONTE LÍBANO 

CENTRO 
NOTURNO

BALBO            VALE 
DO SOL MONTE 

ALEGRE CENTRO 
NOTURNO

CECAP                  
V CRISTINA 

CENTRO 
NOTURNO

MÁRIO DEDINI 
CENTRO 

NOTURNO

  SETOR 5 

 AGUA BRANCA 
POMPEIA

VILA SONIA  

STA RITA 
S.FRCO. 

TAQUARAL 

ARTEMIS            JD. 
PRIMAVERA VILA 

FÁTIMA

ITAPUÃ         
NOVO 

HORIZONTE      
SÃO JORGE

SANTA OLIMPIA 
VILA BELÉM 

     

Programação semanal 
da coleta seletiva 

a partir de dezembro de 2012

7. Resíduos



Reciclador Reciclador 
solidáriosolidário

7. Resíduos

Agosto 2012– 29 bairros atendidos  

Dezembro 2012 – 74 bairros  100% dos 

bairros da zona urbana  coletando cerca de 

198 toneladas/mês (out/2012)                              

    comercializando cerca de 172 toneladas mês 

- 40 cooperados em dezembro  2012



Óleo de cozinhaÓleo de cozinha

Locais de descarte:

- junto com o material 
reciclável da coleta seletiva 
(em embalagens pet  
fechadas)

- nos Ecopontos 
(em embalagens pet  
fechadas) 

-Pontos de descarte de 
pilhas e baterias

-Disk Óleo ... 3035-3205

7. Resíduos



CONCEITO DE 
SUSTENTABILIDADE

“Suprir as necessidades da geração 

presente sem afetar a possibilidade 

das gerações futuras 

de suprir as suas”

6. NEA



P
REFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

S
ECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

E
STADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ENGº. FRANCISCO ROGÉRIO VIDAL E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – SEDEMA

2012

 
ENGº MÁRCIO ANTONIO MARUKO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – SEDEMA
2012

        Realização: Sedema
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