


Abertura
 Início :9:30h Término 12:30h

 

Leitura do edital;
 

Participação durante a apresentação: Via chat do Youtube ou para essoas
que realizaram inscrições previamente, conforme edital;

 

Para dúvidas, sugestões e considerações posteriores a apresentação,

poderá ser enviado e-mail para plano@consimares.com.br, até
25/10/21, conforme edital;

 

A apresentação ficará disponível no canal do CONSIMARES no Youtube
 

 

 



Apresentação CONSIMARES

Lei 14.445/2007 - Política Nacional de Saneamento Básico 

 

Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

 

Lei 14.026/2020  - Novo Marco Regulatório do Saneamento



Responsabilidade
Compartilhada Diversos Atores



PENSAMENTO SISTÊMICO E INTEGRADO -  RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

PNRS LEI FEDERAL 12305/10

Art. 6o  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 
 

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais
segmentos da sociedade;  

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor
social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;                     



Preservar e aprimorar o capital natural

controlando estoques finitos e equilibrando os
fluxos de recursos renováveis. 

Otimizar o rendimento de recursos fazendo

circular produtos, componentes e materiais no
mais alto nível de utilidade o tempo todo,

tanto no ciclo técnico quanto no biológico. 

Estimular a efetividade do sistema revelando e
excluindo as externalidades negativas desde o

princípio. 

 

 

 

              

PRINCÍPIOS QUE REGEM A ECONOMIA CIRCULAR

Fonte: APCER GRUOUP, 2021



Educação: tem um papel fundamental não somente com os conhecimentos e as habilidades

técnicas e gerenciais, mas também com a mudança de visão, atitudes e valores.

Políticas Públicas: em termos macroeconômicos, devem incentivar os ciclos reversos e a

inovação em design e modelos de negócio circulares. 

Infraestrutura: é o desenvolvimento de um conjunto de elementos que possibilitem a

realização das atividades da EC, como estrutura para logística reversa e saneamento básico. 

Tecnologias e inovação: tem papel crucial nas mudanças da sociedade, destacando a Internet,

Automação Industrial, Inteligência Artificial

 

 

 

 

 

              

FACILITADORES DA ECONOMIA CIRCULAR



O uso e a ocupação da terra nos 7 (sete) municípios
integrantes do Consórcio Metropolitano de Resíduos Sólidos 

 Fonte: CONSIMARES

Ref. pag. 74 PIGIRS



Localização dos sete municípios do Consórcio na RMC e indicação quanto à destinação final dos
Resíduos Sólidos Urbanos gerados

Ref. pag. 38 PIGIRS



 Fonte: CONSIMARES

Destinação de resíduos dos municípios do Consimares
para os aterros sanitários 

CETESB/C/AICP/IPF maio2021

Fonte:  Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 2020

Vida útil dos aterros de resíduos Urbanos - IQR

Ref. pag. 16 PIGIRS



População Anual dos municípios do Consórcio CONSIMARES e Análise Comparativa 

 Fonte: IBGE 2020

Ref. pag. 64 PIGIRS



Geração per-capita Anual de Resíduos Sólidos Urbanos e População Anual dos Municípios 

 Fonte: Adaptado de SNIS 2019 e IBGE 2020, Consimares 2020

Ref. pag. 94 PIGIRS



 Fonte: CONSIMARES

Análise Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos dos
Municípios do Consórcio CONSIMARES

Ref. pag. 35 PIGIRS



Características dos Resíduos Sólidos Urbanos – Análises laboratoriais 

 Fonte: CONSIMARES, 2020

Ref. pag. 36 PIGIRS



Quantidade de áreas contaminadas (fontes
diversas) nos municípios do Consórcio

 Fonte: Prefeituras, 2021

Quantidade de áreas contaminadas por
disposição inadequada de resíduos 

 Fonte: Cadastro Cetesb Dez/2020

Ref. pag. 73 e 74 PIGIRS



 

Em relação aos Grandes Geradores  de
Resíduos Sólidos Domiciliares e suas

devidas regulamentações para
cobranças, os municípios do

Consimares apresentam atualmente o
seguinte quadro: 

 Fonte: Técnicos dos municípios do Consimares, 2021

Ref. pag. 51 PIGIRS



Dos Municípios integrantes do Consórcio
CONSIMARES apesar da existência de
cobrança referente a taxa para limpeza
pública ou serviços de Resíduos Sólidos
Urbanos (coleta, transporte e destinação),

todos Municípios informaram que há algum
tipo de cobrança.  Alguns são vinculados ao
IPTU, no caso de Hortolândia a cobrança

será através da conta de água.

 

 
 Fonte: Técnicos dos municípios do Consimares

Ref. pag. 127 PIGIRS



 

Os serviços de coleta, transporte,

tratamento e destinação final de

Resíduos Sólidos dos Serviços de

Saúde em alguns municípios do

Consimares são colocados à

disposição dos geradores

particulares que trabalham com

esta prestação de serviços que

geram RSS conforme a tabela,

sendo que os municípios não são

remunerados por este tipo de

serviço.

 

 Fonte: Técnicos dos municípios do Consimares, 2021

Ref. pag. 52 PIGIRS

Coleta e cobrança por destinação de RSS nos Municípios do Consimares 



 

A prestação de serviços direta

de limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos é a modalidade

utilizada pelos municípios do

Consórcio, conforme

apresentado ao lado.

 Fonte: Técnicos dos municípios do Consimares, 2021

Ref. pag. 53 PIGIRS



 

O quadro mostra a situação dos
municípios em relação as

Entidades Reguladoras que atuam
em cada um deles

 

Os Municípios do Consórcio atualmente têm
Entidades Reguladoras somente para os serviços

de tratamento de Água e Esgoto e  para os
serviços de manejo de RSU não tem delegação. 

 Fonte: Técnicos dos municípios do Consimares, 2021

Ref. pag. 54 PIGIRS



O quadro mostra as etapas dos serviços de manejo de Resíduos Sólidos que são executadas nos

municípios com contratação para a execução dos mesmos

 Fonte: Técnicos dos municípios do Consimares, 2021

Ref. pag. 56 PIGIRS



Ref. pag. 101 PIGIRS



Ref. pag. 109 PIGIRS



Sistema de Logística Reversa de Resíduos
Ref. pag. 121 PIGIRS



Sistema de Logística Reversa de Resíduos
Ref. pag. 122 PIGIRS



Sistema de Logística Reversa de Resíduos
Ref. pag. 123 PIGIRS



Sistema de Logística Reversa de Resíduos
Ref. pag. 124 PIGIRS



Informações coletadas junto às Cooperativas

Fonte Consimares, 2021

Ref. pag. 108 PIGIRS



Informações coletadas junto às Cooperativas

Vulnerabilidades

Fonte Consimares, 2021

Ref. pag. 108 PIGIRS



Informações coletadas junto às Cooperativas

Oportunidades

Fonte Consimares, 2021

Ref. pag. 108 PIGIRS



Cooperativas

*Juntos Somos Fortes 

Valores dos recicláveis

Ref. Elaborado para apresentação



Cooperativas

*Juntos Somos Fortes 

Valores dos recicláveis

Ref. Elaborado para apresentação



Cooperativas

Valores dos recicláveis

Ref. Elaborado para apresentação



População e Geração per-capita  de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) Gerados  nos Municípios do

Consórcio (Cenário 5,10 e 20 anos)

 Fonte: CONSIMARES, 2021

Ref. pag. 282 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva

Fonte Consimares, 2021

Ref. pag. 156 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva

 

Fonte Consimares, 2021

Ref. pag. 156 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva

Fonte Consimares, 2021

Ref. pag. 156 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva

Fonte Consimares, 2021

 Conforme levantamentos realizados junto as cooperativas do consórcio foram observadas que em

média, cada cooperado pode realizar a triagem de aproximadamente 2,0 t/mês de resíduos

recicláveis. Além disso, estima-se que para o bom desempenho dos trabalhos dentro das

cooperativas, sugere-se que as mesmas tenham no máximo 30 cooperados em média, podendo

ocorrer variações desses números. 

Ref. pag. 167 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva - Capivari

Fonte Consimares, 2021

- Atualmente não existe cooperativa
- Para atendimento dos cenários apresentados, o município deverá implantar 1 cooperativa

 

Ref. pag. 169 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva - Elias Fausto

Fonte Consimares, 2021

- Atualmente não existe cooperativa
- Para atendimento dos cenários apresentados, o município deverá implantar 1 cooperativa

 

Ref. pag. 170 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva - Hortolândia

Fonte Consimares, 2021

- Existe 1 cooperativa atualmente - 28% de atendimento, sendo 32 bairros atendidos pela coleta seletiva,
- Para atendimento dos cenários apresentados, o município deverá implantar pelo menos mais 1 cooperativa até 2024.

 

Ref. pag. 171 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva - Monte Mor

Fonte Consimares, 2021

- Atualmente não existe cooperativa
- Para atendimento dos cenários apresentados, o município deverá implantar pelo menos 1 cooperativa

 

Ref. pag. 172 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva - Nova Odessa

Fonte Consimares, 2021

- Existência de 1 cooperativa - Para atendimento dos cenários apresentados, o município deverá implantar mais uma
cooperativa até 2032. - Sugere-se a adequação da cooperativa existente para ampliação da coleta nas residências.

Ref. pag. 173 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva - Santa Bárbara D´Oeste

Fonte Consimares, 2021

- Existência de 2 cooperativas -Para atendimento dos cenários, o município deverá implantar mais uma cooperativa até 2028,  
- Até 2032, sugere-se que o município opere com 4 cooperativas.

 

Ref. pag.174  PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva - Sumaré

Fonte Consimares, 2021

- Não existe cooperativa reconhecida pela municipalidade. - Para atendimento dos cenários, o município deverá implantar 2
cooperativas até 2024. Sendo necessária a ampliação desse número para 4 cooperativas até 2028 e 5 até 2032.

 
 

Ref. pag. 175 PIGIRS



Programa de Coleta Seletiva 

Fonte Consimares, 2021

Ref. pag. 167 PIGIRS

Cabe ressaltar que os números apresentados são uma proposta para a implantação das 
cooperativas, porém os cenários podem ser alterados de acordo com as ações individuais de 

cada um dos municípios, bem como ações do próprio Consimares



Cenários
Cenário sem tratamento térmico e com ou sem a presença de cooperativas 

 

 

Fonte: Fluxus, 2010.

Ref. pag. 155 PIGIRS



Cenários
Cenário com tratamento térmico e com ou sem a presença de cooperativas

Fonte: Fluxus, 2010.

Ref. pag. 155 PIGIRS



Fluxo de RSU e suas diferentes opções de utilização de tratamento

 Fonte: GIZ, 2017. 

Ref. pag. 274 PIGIRS



Fonte Consimares, 2021

Ref. pag. 284 PIGIRS



Fonte Consimares, 2021

Ref. pag. 285 PIGIRS



Fonte Consimares, 2021

Ref. pag. 286 PIGIRS



Metas e Ações

 As metas aqui apresentadas foram projetadas tendo como base as disposições da PNRS,

Resoluções CONAMA (e suas atualizações), PLANARES (Plano Nacional de Resíduos Sólidos) e
demais normas relacionadas, bem como instruções técnicas, diretrizes e decisões de diretoria

(DD) emitidas pela CETESB (Companhia Ambiental de São Paulo).

 

 

 

Pretende-se realizar a elaboração de um Programa Regional de Logística Reversa com a
participação da sociedade civil, empresas e setores público. 

 

Ref. pag. 158 PIGIRS

Ref. pag. 115 PIGIR



Ref. pag. 159 PIGIRS

 Meta ConsimaresMETA 1.1 - CONSIMARES

Cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos urbanos por instrumento de remuneração
específica até 2022.

 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR: De acordo com o novo
marco do saneamento, Lei nº 14.026/2020, até 2022

todos os municípios do Consimares terão alguma forma
de cobrança pela prestação dos serviços de manejo de
resíduos

Cobrança pela prestação dos serviços de

manejo de resíduos



Ref. pag. 164 PIGIRS

META 5 - PLANARES

Promover a inclusão social e emancipação econômica de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 
 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR: Até 2040, 95% dos
municípios que utilizam serviços de catadores e
cooperativas deverão formalizar contrato com
cooperativas e associações de catadores para prestação
de serviço de manejo de materiais recicláveis, desde que
estes estejam formalizados regularmente.

Ações:
Promover a inclusão social dos catadores e criar incentivos
para a operação das cooperativas nos municípios, as quais
têm papel fundamental no processo de reciclagem e
reutilização de resíduos (materiais secos), contribuindo
fortemente com a diminuição do envio de resíduos e
rejeitos para aterros;

Celebrar contratos formais com os catadores e
organizações formais de cooperativas e associações; e

Garantir que até 2040 os municípios do Consórcio tenham
95% de formalização de contratos com cooperativas e
associações de catadores para prestação de serviço de
manejo de materiais recicláveis

Contratação dos serviços das cooperativas



Ref. pag. 165 PIGIRS

META 6- PLANARES

Aumentar a reciclagem da fração seca dos RSU. 

 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR: Reciclar cerca de 20% de
todo o RSU nacional por meio da reciclagem de resíduos
secos até 2040. 

Reciclagem da fração seca de RSU

Fonte: PLANARES, 2020

 Taxa de reciclagem anual no horizonte de 20 anos – Até 2040 



Ref. pag. 182 PIGIRS

META 1- PLANARES

Aumentar a destinação final ambientalmente adequada
dos resíduos de serviço de saúde (RSS). 

 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR: Todos os municípios
destinarão adequadamente os RSSs até 2024.

Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS)

Fonte: Consimares, 2021

 Implementação de cobrança de RSS gerado pelos particlares, quando o
município realizar esse tipo de serviço

Registrar os Planos de Gerenciamento de Resíduos de Saúde das
instituições públicas e privadas no sistema local de informações sobre
resíduos;

Fiscalização periódica nos pontos geradores;

Criar cadastro de transportadores de RSS referenciado no sistema
local de informações sobre resíduos, com atualização periódica;

Treinamento e qualificação de pessoal responsável pela coleta,

transporte e tratamento dos RSS se realizados pelos serviços
municipais;

Implementar cobrança de taxa ou tarifa para coleta e destinação final
ambientalmente adequada de RSS para geradores privados para
municípios que executem estas tarefas a privados. 

Ações: 



Ref. pag. 183 PIGIRS

Aquisição ou contratação pelos municípios de
trituradores de troncos e galhos;

Elaborar “Plano de Manutenção e Poda” regular para
parques, jardins e arborização urbana atendendo os
períodos adequados para cada espécie;

Estabelecer planos emergenciais de atendimento (ex:
quedas de árvores em dias de chuvas fortes, acidentes
etc.); 

Realizar compostagem com resíduos orgânicos de
origem conhecida.

Ações: 

Resíduos de Poda e Varrição

 Resíduos de Poda (RP)



Ref. pag. 183 PIGIRS

Realizar levantamento dos pontos geradores;

Implementar coleta seletiva de orgânicos nos pontos
que seja viável;

Realizar compostagem com resíduos de poda;

Desenvolver Programa Prioritário, estabelecendo
coleta seletiva de RSD úmidos em ambientes com
geração homogênea (feiras, sacolões, indústrias,
restaurantes e outros) e promover a compostagem.

Ações: 

Resíduos Orgânicos  de Feiras Livres e/ou

mercados

  Resíduos Orgânico de Feiras Livres e ou Mercados (RO)



Ref. pag. 184 PIGIRS

Desenvolver Programa Prioritário com metas para
avanço por bacia de captação, apoiada nos PEVs e/ou
Ecopontos; 

Priorizar a inclusão social dos catadores organizados
para a prestação do serviço público e quando
necessário, complementar a ação com funcionários e
ou empresas terceirizadas atuando sob a mesma
logística; 

Promover a inclusão social e emancipação econômica
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis,
incluindo a formalização das contratações por meio de
contrato a ser celebrado com os catadores, com o
objetivo de atender a Meta 5 do PLANARES -

Indicador global 5: Percentual dos municípios com
presença de catadores com contrato formalizado de
prestação de serviços de manejo de materiais
recicláveis por cooperativas e associações de
catadores. 

Ações: 

Redução de recicláveis secos dispostos em aterro

  Metas de redução de resíduos recicláveis secos dispostos em aterro
para os municípios do Consimares



Ref. pag. 185 PIGIRS

Incentivar parcerias entre cooperativas e associação de

catadores e os grandes geradores; 

Implementar o manejo de resíduos secos em programas

escolares; 

Implementar o manejo de resíduos secos em programas

para feiras livres; 

Desenvolver Programa Prioritário, estabelecendo coleta

seletiva de RSD úmidos em ambientes com geração

homogênea (feiras, sacolões, indústrias, restaurantes e

outros) e promover a compostagem;

 Estruturação e implementação dos sistemas de logística

reversa de alguns resíduos, que está bem definida na

PNRS como sendo obrigação dos fabricantes,

importadores, distribuidores e comerciantes, tendo como

referência os acordos setoriais estabelecidos ou em

processo de discussão/implantação

Ações: 

Promoção da inclusão social de catadores

  Meta para os municípios do Consimares para promover a inclusão

social e emancipação econômica de catadores de materiais

reutilizáveis e recicláveis (PLANARES)



Para contribuições ou dúvidas*

entrar em contato através do e-mail:

plano@consimares.com.br

A Versão final do PIGIRS encontra-se disponível no link
www.consimares.com.br/pigirs

*Os e-mails serão recebidos até 25/10/21


