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Metodologia para
construção do Prognóstico
•O prognóstico foi fundamentado no Diagnóstico Técnico-Participativo

• A partir do observado serão propostas estratégias para um
planejamento de melhoria na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos

•As projeções das demandas e ações propostas deverão atender aos
cenários de planejamento de 20 anos, considerando horizontes temporais
distintos, tais como:

- Curto prazo – os primeiros 04 anos; 
- Médio prazo – entre 05 a 08 anos; 
- Longo prazo – entre 09 a 20 anos.
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Análise de
Cenários



Análise de Cenários
•Foram desenvolvidos dois cenários, em decorrência do momento de incertezas em
função da Pandemia. 

•Cenário 1 (Realista) – queda e retomada lenta do PIB, com falta de recurso público
para investimentos em infraestrutura urbana. Prevê somente os investimentos para
cumprir as metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e Plano Estadual de Resíduos
Sólidos. Ingresso lento da iniciativa privada no setor.

•Cenário 2 (Transformador) - prevê uma retomada econômica do país gradual com
crescimento econômico, utilizando recursos da iniciativa privada, após a implantação
das diretrizes apresentadas na Lei 14.026/2020 (Novo Marco Regulatório do
Saneamento Básico), mas também públicos por meio de empréstimos, emendas e
recursos a fundo perdido. Esse cenário segue a visão do cenário apresentado na
Minuta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2020).
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Análise de Cenários
A análise do comportamento macroeconômico desses
cenários possibilita uma análise das tendências quanto
ao manejo dos resíduos sólidos contemplado no
PMGIRS, possibilitando assim a escolha do cenário de
referência que irá embasar a definição das diretrizes,
metas, projetos e ações a serem desenvolvidos
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Análise de Cenários
•Conforme o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o cenário econômico Realista,
aponta para algumas dificuldades na implementação de políticas e na realização das
reformas estruturantes. 

•A combinação entre condições externas e processos internos promove moderada
recuperação da economia brasileira e melhoria das condições de vida, com
superação gradativa das desigualdades sociais e redução da degradação ambiental. 

•Com a manutenção, ainda que moderada, da capacidade de investimento público e
a melhoria da eficiência gerencial, o Cenário Realista, conforme apresentado na
Minuta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2020), prevê a possível
participação do setor privado na prestação de serviços essenciais, além de
considerar uma evolução na cooperação entre municípios.
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Análise de Cenários
•No contexto nacional da gestão de resíduos sólidos, o Cenário Realista que
seguiremos apresenta uma tendência para um afastamento gradativo da
Administração Pública de uma atuação direta em setores da economia, deixando de
ser provedora de serviços para assumir um papel de regulação e orientação na
condução de políticas públicas, que se alinham às demandas sociais direcionadas à
proteção do meio ambiente, com o estabelecimento de diretrizes, instrumentos,
programas e incentivos a práticas de desenvolvimento sustentável, priorizando a
valorização dos materiais descartados.

•Deve-se privilegiar o estabelecimento de políticas públicas voltadas à universalização
dos serviços básicos, principalmente de coleta regular e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos, de forma a assegurar o atendimento dos
objetivos da PNRS, como a disposição final ambientalmente adequada apenas dos
rejeitos, com encerramento das unidades irregulares, ainda presentes em grande
parte do país, conforme previsto na proposta do plano nacional de resíduos sólidos.
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Análise de Cenários
•Desta forma, adotaremos o Cenário Realista como referência, assim como
a Minuta do Plano Nacional, com a definição dos seguintes eixos principais
de atuação, com base nos quatro recortes temporais (imediato, curto, médio
e longo prazo), a fim de que os objetivos definidos sejam alcançados:

▫Redução e Reutilização por meio de Educação Ambiental;
▫Aprimoramento da Coleta Convencional e Seletiva;
▫Reciclagem de Resíduos;
▫Disposição final ambientalmente adequada;
▫Processo de encerramento dos lixões e aterros controlados;
▫Inclusão social e emancipação econômica dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis.
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HIERARQUIA DAS AÇÕES DE MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS (Lei 12.305/2010)
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Responsabilidade Compartilhada - PNRS
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Mudança de cultural
abrangente na gestão
dos resíduos sólidos –
Conjunto de Atribuições
Ìndividualizdas e
encadeadas



Diretrizes e
estratégias
para os RSU



•Diretriz 1: Gestão Adequada dos
Resíduos Sólidos Urbanos
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•Diretriz 2: Manejo Adequado dos
Resíduos Sólidos Urbanos e Rurais
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•Diretriz 3: Promover inclusão social, emancipação
econômica e geração de renda para os catadores
(as) de materiais reutilizáveis e recicláveis
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•Diretriz 4: Disposição final
ambientalmente adequada dos
Resíduos Sólidos Urbanos e Rurais
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•Diretriz para Gestão e Manejo dos
Resíduos Públicos de Saneamento
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•Diretriz: Gestão e Manejo
Adequado dos Resíduos Industrias
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•Gestão e Manejo dos
Resíduos de Saúde
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•Gestão e Manejo dos
Resíduos da Construção Civil
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•Gestão e Manejo dos
Resíduos Agrossilvopastoris
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•Gestão e Manejo dos
Resíduos de Mineração
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•Gestão e Manejo de Resíduos
Cemiteriais
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•Diretrizes e Estratégia para
Logística Reversa
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PROGRAMAS
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Área de
Disposição
Final
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Definição de
Estrutura
Gerencial
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Sistema de
Cálculos,
Custos e
Cobranças
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Inclusão Social de Catadores(as)
de Materiais Recicláveis
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Inclusão Social de Catadores(as)
de Materiais Recicláveis
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