
 

Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas  
 
Audiência Sub-Região: Norte 
Município: Caieiras 
 
 
Nome/ Entidade: Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery - CIMBAJU 
Cidade: Caieiras       Sub-região: Norte 
 
Assinale o item relacionado à sua contribuição (apenas uma opção):  
 
(   ) Princípios          (  ) Diretrizes          ( ) Governança Metropolitana e Sistema de Fundos Interfederativos 
 
Ordenamento Territorial: 
(  ) 1.1 Macrozoneamento Metropolitano                             ( ) 1.2 Estratégias para a Ação Metropolitana 
(  ) 1.3 Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana 
 
Propostas Estruturadas:       
(  ) A: Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial           (  ) B: Habitação e Vulnerabilidade Social 
(X) C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos         (  ) D: Mobilidade, Transporte e Logística 
(   ) E: Temas Relevantes 
 
Contribuição:  
 
Programa: Saneamento Ambiental  
Gerenciamento e Valorização de Resíduos Sólidos 
 
Projeto: Incentivo à Criação do Sistema Estadual de Arranjos Produtivos Locais e Regionais de Regionais de 
Gerenciamento, Tratamento, Valorização e beneficiamento de RSU e Industriais e de RCC, incluindo a Co-
geração ou Geração energética via PCH's à biomassa ou biogás, com a articulação através dos Consórcios 
Intermunicipais (CIMBAJU e outros) e das Secretarias de Meio Ambiente, Saneamento, Energia e 
Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Fomentação da pesquisa aplicada do uso e implantação de 
alternativas tecnológicas de tratamento e ou beneficiamento e valorização de resíduos e ou o seu 
aproveitamento energético. Apoio técnico, financeiro (financiamento via Banco Paulista) e logístico na criação 
de PPP's ou EPE's para o Setor; 
 
Custo estimado: R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais); 
 
Justificativa: A região tem o maior aterro sanitário da América Latina, que desde 2002 atende 18 municípios 
da RMSP e Macrometropole. Apesar de projetado para 69 anos, está prestes a esgotar a sua penúltima fase e 
já licencia uma ampliação da capacidade de disposição de resíduos com previsão para no máximo mais 10 
anos, considerando-se a atual geração de resíduos, do Brasil em recessão e no ambiente de queda do PIB. A 
região ganhará em breve (a partir de 2020, um CEAGESP, no formato de um empreendimento privado 
denominado NESP/ PADESP - Novo Entreposto e Polo de Abastecimento e Distribuição do Estado de São 
Paulo, que deverá elevar sobremaneira a geração local de resíduos, podendo proporcionar uma solução tipo 



 

PPP de RSU/I e Geração de Energia, através de um Arranjo Produtivo Local que contribua para a redução dos 
custos e proporcione vantajosidade e economia de escala às Administrações Municipais na gestão dos RSU's 
com benefícios para o meio ambiente, inclusive para a proteção e conservação dos mananciais do Sistema 
Cantareira) e a modernização da gestão pública. Assim, face à gravidade do quadro futuro, que tende a onerar 
as já frágeis finanças públicas dos municípios do Vale do Juquery, é prioritário o investimento do Estado na 
melhoria da gestão do saneamento ambiental na bacia do Juquery, inclusive como forma de modelagem para 
soluções congêneres, aplicáveis em outras regiões com organização consorciada. 


