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Mapa https://www.google.com.br/maps                          
RA Marília e Presidente Prudente 
UGRHI Médio Paranapanema/Pontal do 

Paranapanema/ Mantiqueira e 
Peixe. 

Dados municipais (IBGE, 2014) População total municípios: 
363.594 habitantes  
Área total dos municípios: 21.007 
Km²                    

 
Experiência  
 
Projeto Eco. ValeVerde: recolhimento e destinação de pneumáticos inservíveis, 
resíduos eletroeletrônicos obsoletos e pilhas e baterias usadas. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item EM2 da Diretiva Estrutura Ambiental no Ciclo 2015 do 
PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Proporcionar destinação adequada (logística reversa) aos pneumáticos inservíveis, 
resíduos eletroeletrônicos e pilhas e baterias usadas. 
  



 
Gestor(es) da Experiência 
 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema – CIVAP. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2009 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema – CIVAP foi criado em 12 de 
dezembro de 1985, e representa 23 municípios: Assis, Borá, Campos Novos 
Paulista, Cândido Mota, Cruzália, Echaporã, Florínea, Ibirarema, Iepê,  João 
Ramalho, Lutécia,  Maracaí, Nantes, Ocauçu, Oscar Bressane, Palmital, Paraguaçu 
Paulista, Platina, Quatá, Rancharia, Santa Cruz do Rio Pardo, Taciba e Tarumã.  
 
O CIVAP tem por objetivos planejar, adotar, gerenciar e executar programas e 
medidas destinadas a acelerar o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental da 
região compreendida pelo território dos municípios consorciados, propiciando 
melhor qualidade de vida para toda a população. 
 
O CIVAP promove formas articuladas de planejamento de desenvolvimento 
regional, apoio e fomento, especialmente na área de meio ambiente, e um dos 
projetos desenvolvidos denomina-se Projeto Eco. ValeVerde. 
 
Este Projeto teve início no final do ano de 2009, com o objetivo de reunir maior 
volume de pneus de toda a região do Vale do Paranapanema para promover a 
destinação ambientalmente correta destes pneumáticos (evitando sua deposição no 
meio ambiente de maneira inadequada, formando-se, inclusive, um criadouro de 
insetos vetores de doenças). 
 
No final de 2012, iniciou-se também o recolhimento de resíduos eletroeletrônicos 
obsoletos e pilhas e baterias usadas. 
 
Tal Projeto, assim, abrange três escopos, voltados à logística reversa de: (i) 
pneumáticos inservíveis; (ii) resíduos eletroeletrônicos; e (iii) pilhas e baterias 
usadas. 
 

 
Metodologia  
 
Os pneumáticos inservíveis recolhidos na região pelo CIVAP são encaminhados 
para a Associação RECICLANIP (Termo de Convênio vigente é o de nº. 01/2013, 
com prazo de cinco anos, até 25 de janeiro de 2018). 
 
A RECICLANIP foi criada pelos fabricantes de pneus novos Bridgestone, Goodyear, 
Michelin e Pirelli. Hoje conta também com a participação da Continental e da 
Dunlop. Esta associação arca com os custos da destinação correta dos 
pneumáticos, em razão da responsabilidade legal imposta às empresas que a 
compõem.  
 



Os resíduos eletroeletrônicos obsoletos e as pilhas e baterias usadas são 
destinados para empresas devidamente licenciadas que efetuam a 
descaracterização dos materiais, dando a correta destinação aos resíduos (as 
empresas fornecem certificados de destinação ambientalmente correta). 
 
O Projeto promove a centralização dos resíduos dos municípios consorciados para 
facilitar a destinação correta dos mesmos, por meio de entidades licenciadas. 
 
 
Desafio(s) 
 
Envolver diversos municípios para o planejamento e execução das atividades 
institucionais do CIVAP. 
 
 
Resultado(s) 
 
Até o primeiro semestre de 2016, o Projeto já promoveu a destinação correta de 
mais de 5.100 toneladas de pneumáticos inservíveis, 66 toneladas de 
eletroeletrônicos obsoletos e quatro toneladas de pilhas e baterias usadas. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
- Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP e municípios 
representados; 
 
- Associação RECICLANIP; 
 
- Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Assis – COCASSIS. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Municípios de Assis, Borá, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Cruzália, 
Echaporã, Florínea, Ibirarema, Iepê, João Ramalho, Lutécia, Maracaí, Nantes, 
Ocauçu, Oscar Bressane, Palmital, Paraguaçu Paulista, Platina, Quatá, Rancharia, 
Santa Cruz do Rio Pardo, Taciba e Tarumã. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação e site do CIVAP, 
disponível pelo link: http://www.civap.com.br/projeto/2/ecovale-verde. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 



 
                    Informe do Projeto – site do CIVAP 

 

 

 

               

                               Certificado do Projeto – site do CIVAP 

 

 

  


