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RESUMO 

 

 

QUITAISKI, Poliana Paula. Diagnóstico e proposição de melhorias no sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos do Município de Serranópolis do 

Iguaçu – PR. 2015. 103 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 

Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 

2015. 

 

 
Tendo em vista que as questões ambientais tornam-se a cada dia mais preocupantes 
para as gestões púbicas, deste modo este trabalho objetivou realizar um diagnóstico 
no sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município de 
Serranópolis do Iguaçu - PR. Assim como, sugerir melhorias, considerando-se que se 
trata de um município de pequeno porte, onde as problemáticas ambientais ainda 
podem ser trabalhadas com mais especificidade e acompanhamento constante da 
gestão pública, podendo-se estudar e elaborar formas de prevenção de futuros 
impactos ambientais. Para tanto, elaborou-se um estudo bibliográfico consistente das 
variadas questões ligadas aos resíduos sólidos do município, com levantamentos de 
dados e estatísticas futuras, e posterior análise crítica necessária para elaboração das 
proposições de melhorias que poderiam ser incrementadas nos serviços, além de 
métodos e formas de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Adotou-se o 
procedimento de pesquisa em vários artigos científicos, livros e conversas com 
profissionais da área para o levantamento de dados, além da pesquisa quali 
quantitativa realizada com um número significativo da população serranopolitana. 
Assim sendo, foram abordados neste trabalho as definições pertinentes, a forma de 
gerenciamento de resíduos sólidos, os aspectos jurídicos, econômicos, sociais e 
ambientais ligados a esta problemática, a percepção da população e perspectivas 
futuras. A fim de propor melhorias para o gerenciamento de resíduos sólidos 
municipais, recomenda-se uma gradativa evolução nas questões ambientais, 
buscando-se encontrar uma maneira saudável de desenvolvimento. 
 

 

Palavras-chave: Plano de Gerenciamento Integrado. Caracterização. Sensibilização.  
  



ABSTRACT 

 

 

QUITAISKI, Poliana Paula. Diagnosis and proposing improvements in the 
management system of municipal solid waste in the Municipality of Serranópolis 
do Iguaçu - PR. 2015. 103 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 
Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 
2015. 
 

 

Given that environmental issues become every day more concerns from the public 
administrations, thereby this study aimed to make a diagnosis in the management 
system of urban solid waste in the municipality of Serranópolis do Iguaçu – PR. As well 
as, suggest improvements, considering that it is a small city, where the problematic 
environmental issues can still be worked with more specificity and constant monitoring 
of public administration, being able to study and devise ways to prevent future 
environmental impacts. For such was elaborated a consistent bibliographic study of 
the various issues related to solid waste of the city, with future data surveys and 
statistics, and subsequent critical analysis required for preparation of proposals for 
improvements that could be increased in services, in addition to methods and forms of 
the management of municipal solid waste. It was adopted research procedure in 
various scientific articles, books and conversations with professionals of the area for 
data collection, as well as quantitative qualitative survey of a significant number of 
Serranopolitana population. Therefore, were addressed in this paper the relevant 
definitions, the form of solid waste management, legal, economic, social and 
environmental aspects to this problem, the perception of the population and future 
prospects. To propose improvements to the management of municipal solid waste, it 
is recommended a gradual evolution in environmental issues, seeking to find a healthy 
way of development. 
 

 

Keywords: Integrated Management Plan. Characterization. Awareness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

A geração dos resíduos por parte da população tem sido marcada por 

constantes aumentos devido ao intenso crescimento populacional urbano, e padrões 

consumistas da sociedade. Se no passado os materiais gerados eram basicamente 

constituídos por compostos orgânicos, atualmente devido à industrialização e 

produção de bens não duráveis, tiveram suas características alteradas, trazendo 

consequências negativas para a saúde humana e ao meio ambiente como um todo, 

quando de um gerenciamento ineficaz destes resíduos.  

Um aspecto importante, é que embora no Brasil a destinação adequada dos 

resíduos venha crescendo, 41,74% dos resíduos ainda são dispostos em lixões e 

aterros controlados, o que representa 78.987 toneladas por dia (ABRELPE, 2013, 

p.41). Nos grandes centros urbanos observa-se que a gestão dos resíduos sólidos 

domésticos passa por dificuldades, assim como nos municípios menores, estando 

sujeitos a problemas ambientais e sociais ligados a má gestão pública local. 

Por outro lado, os municípios de pequeno porte enfrentam limitações 

financeiras, falta de capacitação de profissionais e ausência de política ambiental 

municipal consolidada. De forma que as atuais políticas e investimentos públicos não 

suprem a gestão dos resíduos sólidos gerados no País sendo indispensável o 

aumento destes para prover as necessidades limitadas citadas anteriormente, 

buscando minimizar os impactos causados pela geração de resíduos sólidos. 

Por se tratar de um assunto atual, a realização de um diagnóstico e a 

proposição de sugestões para a resolução de problemas relacionados aos resíduos 

sólidos faz-se necessário, tendo em vista que podem auxiliar na minimização dos 

impactos ambientais e os custos relacionados. 

 Serranópolis do Iguaçu se caracteriza por ser um município de pequeno porte 

e com sua emancipação recente, em 1997, possui assim, a necessidade de 

consolidação do seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e implantação 

de eficiente sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos, para que juntamente com 

o crescimento populacional ocorram adequações às questões ambientais, 

ultrapassando as barreiras de falta de capacitação técnica e recursos financeiros. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Este trabalhou objetivou apresentar um diagnóstico parcial acerca dos resíduos 

sólidos urbanos do Município de Serranópolis do Iguaçu – Paraná, visando propor 

melhorias na qualidade de seu gerenciamento municipal. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos; 

 Analisar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) de acordo com a legislação pertinente; 

 Propor melhorias ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

  

 Há várias definições para resíduos sólidos, o Programa de Pesquisas em 

Saneamento Básico (PROSAB, 2003, p.17) define resíduo sólido como sendo todo e 

qualquer material resultante das atividades humana na sociedade, e que 

posteriormente é descartado. 

 De acordo com a Lei Nº 12.305/10, entende-se por resíduo sólido: 

 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 2010, art. 3). 

  

 E ainda, segundo a NBR 10.004 que apresenta a classificação dos resíduos 

sólidos, este se define como: 

 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 
de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 
água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em 
face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004, p.1). 

 

A NBR 10.004/2004 classifica os resíduos sólidos em classes, como segue: 

- Resíduos Classe I: Perigosos. Aqueles que apresentam ao menos uma das 

seguintes características, entre, periculosidade, inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenicidade.  

- Resíduos Classe II – Não perigosos.  

- Resíduos Classe II A – Não inertes. Os materiais desta classe podem possuir 

propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 
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- Resíduos Classe II B – Inertes. Se enquadram quaisquer resíduos que, quando 

amostrados de uma forma representativa, e submetidos a um contato dinâmico e 

estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões 

de potabilidade de água, com exceção dos aspectos de cor, turbidez, dureza e sabor, 

Os resíduos sólidos possuem as mais variadas características devido as 

particularidades de cada comunidade ou município, sobretudo com relação aos 

distintos níveis de escolarização da população, desenvolvimento econômico, número 

de habitantes, aspectos culturais, geográficos e climáticos (BRASIL, 2006, p. 227). Da 

mesma forma, as características e a quantidade de resíduos sólidos gerados em uma 

região não depende unicamente do padrão e estilo de vida dos habitantes desta área, 

mas também, do tipo e abundância dos recursos naturais presentes no local (UNEP, 

2005, p. 1). 

 

 

3.2 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

O aumento da população e de sua expectativa de vida associados à intensa 

urbanização, desenvolvimento industrial e à expansão do consumo de novas 

tecnologias determina a produção de imensas quantidades de resíduos sólidos, 

principalmente domiciliares (JACOBI; BESEN, 2011, p. 136). A evolução das práticas 

de desperdício resultante de processos industriais e dos novos hábitos de consumo 

também são características desta crescente produção (UNEP, 2005, p. 29). O 

consumo demasiado é impulsionado pelo desenvolvimento do comércio, as atuais 

estratégias de marketing correlacionadas ao surgimento de novos produtos, a 

elaboração de embalagens originais e sofisticadas e a busca constante pela melhor 

qualidade de vida (PINTO et al., 2012, p. 28). 

Portanto, o cálculo da estimativa de geração dos resíduos sólidos domiciliares 

nos municípios brasileiros é extremamente difícil, devido à variação entre essas áreas 

e suas características populacionais. Neste cenário, a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB, 2012) preconiza grandes classes de geração de 

acordo com o fator populacional, conforme segue Tabela 1. 
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Tabela 1 -  Índices de produção “per capita” de resíduos sólidos domiciliares em função da 
população urbana 

 

População (hab) Produção (kg/hab.dia) 

Até 100.000 0,4 

De 100.001 a 200.000 0,5 

De 200.001 a 500.000 0,6 

Maior que 500.000 0,7 

    Fonte: CETESB (2012, p. 21) 

 

 

3.3 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

  

 A sociedade possui grandes desafios com relação aos problemas expostos 

pelos resíduos sólidos, decorrente de um desenvolvimento cultural gerador de um 

estilo de vida baseado em padrões de consumo, voltados para o excesso e 

desperdícios supérfluos, fundamentados na ideia de que a natureza é fonte 

inesgotável de recursos e que possui aptidão a absorver resíduos (MATTOSINHO et 

al., 2004, apud LEME, JOIA, 2006, p. 36). 

A crescente urbanização não planejada traz como consequência enormes 

desafios ao governo público, particularmente no atendimento à sucessiva demanda 

por serviços municipais adequados e salubres (KHATIB, 2011, p. 38). Neste contexto, 

o considerável aumento na produção per capita de resíduos e a acelerada 

aglomeração urbana, trazem dificuldades com relação aos recursos envolvidos, 

devido a carência de maiores investimentos na aquisição de equipamentos, 

treinamento, qualificação, domínio e custeio de todas as etapas do sistema de 

gerenciamento dos resíduos sólidos (MESQUITA JÚNIOR, 2007, p. 11). 

Assim, o gerenciamento de resíduos sólidos é parte fundamental da gestão, 

pois se constitui da administração dos aspectos imediatos de todas as suas etapas, 

desde a produção até a destinação final dos resíduos, devendo ter suas medidas de 

prevenção e correção dos impasses ligados e materializados em suas práticas 

rotineiras, visando à preservação dos recursos naturais, a economia de insumos e 

energia e a diminuição de impactos ambientais (BAHIA, 2012, p. 19).  

O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos deve ser realizado de forma 

integrada, englobando etapas articuladas entre si, desde a fase de não geração até a 
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disposição final, realizando atividades compatíveis com as dos demais sistemas do 

saneamento ambiental, com essencial participação do governo, iniciativa privada e 

sociedade civil organizada (CASTILHOS JUNIOR, 2003, p.1). 

Outro ponto crucial deste processo é a segurança da saúde e do bem estar 

físico, social e mental da comunidade envolvida, porém, sua eficiência depende de 

políticas públicas que busquem atender aspectos institucionais, legais, financeiros, 

sociais e ambientais, considerando todas os setores da economia (ALMEIDA, 2003, 

p.1). 

O gerenciamento sustentável de resíduos sólidos urbanos necessita ponderar 

a importância de três princípios orientadores: redução, reutilização e reciclagem. 

Princípios estes que passam por complexos trabalhos de conscientização e educação 

ambiental, fundamentados na implementação de hábitos de consumo conscientes e 

de técnicas de reaproveitamento e reciclagem de resíduos, afim de diminuir o volume 

destes, colaborando com todas as etapas do gerenciamento destes materiais com 

eficácia e economia (SALGADO; CANTARINO, 2006, p. 2). 

 

 

3.3.1 Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 

Os serviços de manejo de resíduos sólidos, juntamente com o de limpeza 

urbana, fazem parte da Proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 

2011c, p. 10), sendo um aglomerado de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final do lixo 

doméstico e daquele originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.  

 Com base na legislação brasileira, os municípios devem possuir instalações 

para o manejo de seus resíduos sólidos que garantam a implementação do modelo 

tecnológico, com sistema de coleta seletiva dos resíduos, sendo que os materiais 

secos devem ser encaminhados para triagem; os orgânicos para compostagem, e os 

entulhos para aproveitamento na construção civil (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2010). 

 

 



20 
 

3.3.1.1 Coleta regular e seletiva 

 

 

 A coleta comumente realizada no Brasil é a do tipo regular que ocorre de porta 

em porta, anexo aos domicílios, sendo que os trajetos, os setores atendidos e a 

frequência de recolhimento são previamente definidos pelo governo municipal, 

responsável por este serviço (BARTHOLOMEU; CAIXETA-FILHO, 2011, p. 28). 

 No Brasil, 5.291 municípios possuem coleta regular de resíduos sólidos em 

suas vias e logradouros, sendo que em sua totalidade declararam realizar coleta na 

região central, e em quase 92% dos bairros (IBGE, 2010c, p. 156). 

 De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil realizado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE, 2013, p. 31) os municípios destinaram naquele ano cerca de R$114,84 

por habitante/ano, sendo R$43,56 destinados a coleta de RSU e R$71,28 aos demais 

serviços de limpeza urbana, entre eles, as despesas com a destinação dos resíduos 

e com serviços de varrição, capina, limpeza e manutenção de parques e jardins, e 

limpeza de córregos. 

 As distâncias percorridas pelos sistemas de coleta regular são relativamente 

pequenas, sendo usuais aquelas com até 30 km, ficando na origem desta os 

domicílios abrangidos pela rota, e no destino, o transbordo ou o local de destinação 

final (BARTHOLOMEU; CAIXETA-FILHO, 2011, p.31). 

O acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares é o método que organiza 

estes materiais para que ocorra uma coleta sanitariamente adequada, compatível com 

a quantidade de resíduos gerada (MONTEIRO et al., 2001, p. 45). A importância de 

acondicionar corretamente estes materiais está em: evitar possíveis acidentes e a 

proliferação de vetores; minimizar o impacto visual e olfativo; reduzir a 

heterogeneidade dos resíduos quando há coleta seletiva; e facilitar a realização da 

etapa de coleta (BRASIL, 2006, p. 231).  

 Com base na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2010c, p. 158) 

5.553 municípios brasileiros são abrangidos pelo serviço de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares e/ou públicos, 21,3% destes pertencentes a Região Sul. 

O sistema da coleta seletiva foi definido na Lei Federal nº 12.305/2010, como 

a coleta de resíduos sólidos previamente separados de acordo com a sua constituição 

e composição, sendo os municípios obrigados a fazer a implantação deste programa, 
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buscando conduzir suas ações para o atendimento do princípio da hierarquia na 

gestão dos resíduos. Esta técnica se refere aos resíduos que apresentam alto 

potencial de reciclagem, pressupondo que estes sejam previamente triados pelos 

geradores, simplificando assim seu manejo, separação e comercialização pelas 

cooperativas de reciclagem (BARTHOLOMEU; CAIXETA-FILHO, 2011, p. 31). 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008 realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010c, p. 63) os primeiros dados 

oficiais sobre coleta seletiva e reciclagem foram levantados pela PNRS 1989, sendo 

que naquele ano haviam 58 programas, desde então tais iniciativas representaram 

grande avanço com respeito aos resíduos sólidos e seu aproveitamento nos 

municípios, sendo que segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000 o 

número subiu para 451, e de acordo com a de 2008, para 994 programas de coleta 

seletiva e reciclagem. 

 

 

3.3.1.2 Transporte e Transbordo 

 

 

Os dados sobre as etapas de coleta e transporte dos diversos tipos de resíduos 

passam informações importantes para a confirmação das quantidades geradas e a 

caracterização dos fluxos origem-destino, além de oportunizar a identificação de quais 

agentes necessitam de maiores esforços para participarem do processo de discussão 

dos planos, principalmente aqueles de abrangência municipal (BRASIL, 2012, p. 57).  

 

  

3.3.1.3 Tratamento  

 

 

 O tratamento é a etapa intermediária recomendada para todos os municípios 

que realizam a coleta de resíduos sólidos domiciliares, porém, é verificada somente 

naqueles que exercem o manejo de seus resíduos, referindo-se a triagem dos 

recicláveis e a efetiva preparação para subsequente comercialização, e ainda, a 
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separação da matéria orgânica para posterior compostagem (BARTHOLOMEU; 

CAIXETA-FILHO, 2011, p. 32). 

  Nos municípios possuidores da coleta seletiva, é de significativa importância a 

segregação dos materiais pelos próprios geradores, facilitando todo o processo de 

transporte e aumentando a qualidade do material que será reciclado. A 

conscientização e a participação ativa da população são fundamentais para o sucesso 

de programas deste caráter. 

 

 

3.3.1.4 Destinação e disposição final 

 

  

 Grande parte dos resíduos sólidos domiciliares do Brasil ainda são dispostos 

em locais inadequados, e por mais que sejam observadas melhorias nos indicadores 

deste sistema nos últimos anos, desigualdades são comuns entre os municípios com 

relação a existência e a qualidade da infraestrutura de destinação dos resíduos em 

geral (BARTHOLOMEU; CAIXETA-FILHO, 2011, p.34). 

 A disposição final dos resíduos sólidos urbanos é um dos principais 

componentes do sistema de gerenciamento de limpeza urbana, sendo ainda, a fase 

mais árdua, por requerer altos investimentos financeiros e projetos específicos de 

engenharia sanitária, considerando os princípios básicos de saneamento ambiental 

(BORGES; GUEDES, 2008, p. 34). Os mesmos autores destacam ainda que esta 

etapa é influenciada diretamente pela composição do lixo, sendo este aspecto que 

define qual a melhor forma para disposição dos materiais recicláveis, resíduos 

orgânicos e rejeitos inertes. 

 A destinação final segundo o artigo 3 da Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010) é a 

destinação dos resíduos que incluem a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 

recuperação e o aproveitamento energético, ou ainda, outras destinações aceitas por 

órgãos competentes. 

 Já a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2002, p. 384) considera 

como unidades de destinação final os aterros controlados e sanitários, as unidades 

de compostagem e incineração, as unidades de triagem com objetivo da reciclagem, 

vazadouros a céu aberto e em áreas alagáveis, e locais não fixos. 
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 Cada forma de disposição possui suas vantagens e desvantagens, neste 

sentido, o Quadro 1 apresenta algumas informações sobre o tema.  

 

 

Rota Vantagens Desvantagens 

Aterro 

Vazadouro 
Custo baixo; 
Ausência de técnica especial; 
 

Falta de espaço para aterro; 
Contaminação da água; 
Reação negativa da população; 
Falta de legislação municipal; 
Custos de transporte; 

Aterro 
controlado 

Maior simplicidade da 
técnica; 
Menor custo que o aterro 
sanitário; 

Não há tratamento completo do efluente; 

Aterro 
sanitário 

Ausência de contaminação 
do terreno; 
Possibilidade de 
reurbanização do local; 

Falta espaço requerido; 
Ausência de legislação municipal; 
Custos de transporte; 

Reciclagem 

Despoluição ambiental; 
Reposição parcial da matéria-
prima; 
Possibilidade de criação de 
cooperativas de mão-de-obra; 
Redução de material enviado 
aos aterros; 
Autofinanciável; 
Baixo custo; 

Grande volume de estoque de resíduos; 
Dificuldade/impossibilidade de obtenção 
de materiais reciclados competitivos; 
Alta heterogeneidade e composição 
irregular à matéria-prima; 
Disponibilidade irregular de resíduos; 

Compostagem 
Obtenção de adubo orgânico; 
Eliminação de refugo 
orgânico; 

Eventual contaminação por metais 
tóxicos; 
Baixa qualidade do adubo; 

Incineração 

Disposição de resíduos 
orgânicos; 
Decréscimo de volume do 
resíduo; 

Corrosão de equipamentos; 
Alto custo no tratamento dos efluentes; 

   Quadro 1 – Principais rotas para a destinação dos resíduos urbanos pós-consumidos 
   Fonte: Adaptado de MANO et al, 2005. 

 

 

O panorama da ABRELPE (2013, p. 44) com relação aos municípios brasileiros 

e a sua disposição final dos resíduos sólidos, onde aproximadamente 40% dos 

municípios brasileiros dispõem seus resíduos em aterro sanitário, 32% a aterros 

controlados, e 28% a lixões para o ano de 2013. Na região sul estas parcelas são de 

59%, 31% e 10%, respectivamente. 

 De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2010c, p. 60), é possível identificar que dos municípios que possuem serviços de 

gerenciamento de seus resíduos sólidos, aqueles com maiores proporções de 

destinação aos lixões estão nas regiões nordeste e norte, com 89,3% e 85,5%, 

respectivamente, ao passo que, as Regiões sul e sudeste apresentaram as menores 
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proporções, 15,8% e 18,7%, nessa ordem. Com relação à destinação para aterros 

controlados e sanitários, merece destaque a região sul, onde os municípios dos seus 

três estados – Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul – obtiveram valores de 

87,2%, 81,7% e 79,2% respectivamente. 

 

 

3.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 1999, p. 19) o Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) é o documento que aponta a 

atual condição do sistema de limpeza urbana e a pré-seleção das alternativas mais 

viáveis, estabelecendo as ações integradas e as diretrizes sob os aspectos 

ambientais, econômicos, financeiros, administrativos, técnicos, sociais e legais que 

englobam todas as fases de gestão dos resíduos sólidos. Este, portanto, aponta e 

caracteriza as ações relativas ao tratamento a ser utilizado nos resíduos sólidos 

urbanos, considerando todas as etapas da gestão e a proteção à saúde pública 

(FEAM, 2006, p. 8).  

 Após a divulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 os 

governos municipais e estaduais receberam prazos para elaborar seus planos de 

resíduos sólidos, contemplando a análise da situação atual do lixo e suas metas de 

redução e reciclagem, e buscando ainda, dar fim aos lixões, por meio de soluções 

consorciadas com outros municípios se necessário (CEMPRE, 2011, p.3).  

 Os principais aspectos a serem abordados no Plano Municipal incluem o 

diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, com 

caracterização dos agentes envolvidos no processo participativo, a definição de metas 

de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, e dos mecanismos de 

fiscalização e controle, e ainda, a delimitação das responsabilidades dos geradores 

sujeitos aos planos de gerenciamento específicos e dos responsáveis pela logística 

reversa (BRASIL, 2011a, p.51).  

 De acordo com o parágrafo 2, do artigo 19 da Lei Nº 12.305/2010 (BRASIL, 

2010) os municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes terão conteúdo 

simplificado para seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, de 

acordo com regulamente específico, porém, o parágrafo 3 apresenta que está 
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simplificação não se aplica aos municípios que: são integrantes de áreas de especial 

interesse turístico; estejam inseridos na área de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental em âmbito regional ou nacional; e que 

cujo território abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação. Sendo o último 

aspecto relacionado ao município em estudo. 

 

 

3.5 LEGISLAÇÃO APLICADA AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitário (ANVISA, 2006), no final 

da década de 70, a Portaria Minter nº 53/1979, publicada por meio do Ministério do 

Interior, orientava o controle de resíduos sólidos no país, de natureza industrial, 

domiciliares, de serviço de saúde e demais resíduos gerados pelas diversas 

atividades humanas. 

 Atualmente, a regulação dos resíduos sólidos é comumente exercida, em 

âmbito nacional, pela ação do órgão Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), e igualmente, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) possui algumas normatizações sobre resíduos 

sólidos. No mesmo contexto, os estados e municípios tendem a possuir decretos e 

regulamentos próprios sobre o tema, buscando o desenvolvimento nas resoluções 

definidas em nível nacional, e ainda, especificá-las em nível local (BARTHOLOMEU; 

CAIXETA-FILHO, 2011). 

A Constituição Federal de 1988 define em seu artigo 23, inciso VI que é de 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a 

proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, no 

artigo 24, admite a legislação até nível estadual, e em seu artigo 30, em nível municipal 

(BRASIL, 1988). 
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3.5.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

 

 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos tem como princípio a 

responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e sociedade, impulsionando 

o retorno dos produtos às indústrias e posteriormente ao consumo, além de coagir o 

poder público a realizar planos para o eficiente gerenciamento do lixo urbano 

(CEMPRE, 2011, p.1). Esta legislação tem em seu escopo um conjunto de princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações buscando à gestão integrada e o 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (BARTHOLOMEU; 

CAIXETA-FILHO, 2011).  

 Esta lei assegura ainda, uma diferenciação clara entre resíduos e rejeitos, 

dando fomento ao processo de reaproveitamento e reciclagem de materiais, admitindo 

a disposição final apenas dos rejeitos, tendo como instrumentos a coleta seletiva, o 

sistema de logística reversa, e o estimulo para criação e desenvolvimento de 

cooperativas e outras formas de associação de catadores de material reciclável 

(BRASIL, 2011a, p. 21). 

 Além disso, de acordo com a fonte supracitada, a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos apresenta uma hierarquia a ser contemplada para a correta gestão 

dos resíduos, sendo: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 

determinando uma ordem de prioridades que passa de voluntária a obrigatória. 

De acordo com a ANVISA (2006, p.16) a regulação dos resíduos sólidos pela 

Lei 12.305/2010, desde a etapa de geração até a etapa de reciclagem ou disposição 

final, de forma continuada e sustentável, reflete positivamente no meio econômico, 

ambiental e social, beneficiando todo o território nacional e norteando os Estados e 

Municípios para a adequada gestão de resíduos sólidos. Desta forma proporcionará a 

diminuição da extração de recursos naturais, além da abertura de novos mercados, 

geração de empregos e aumento da renda e inclusão social de catadores, bem como 

disposição ambientalmente adequada de resíduos sólidos e recuperação de áreas 

degradadas. 
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3.5.2 Decreto Nº 7.404, de 2010 

 

 

 O Decreto 7.404, de 2010 firma a indispensabilidade de entendimento entre o 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de Saneamento Básico, que 

trata sobre o manejo dos resíduos sólidos urbanos, e ainda, a respeito dos setores de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais, e 

drenagem a limpeza urbana (Brasil, 2011b, p. 55). 

A Lei Federal nº 12.305/2010 definiu por meio do referido Decreto, que os 

procedimentos de coleta seletiva e logística reversa, darão prioridade a participação 

dos catadores de materiais recicláveis, e que os planos municipais deverão definir 

programas e ações para a inclusão destes em seus processos, que será dispensada 

a licitação para contratação de cooperativas ou associação de catadores, e ainda, o 

estímulo ao fortalecimento institucional e a melhoria nas condições de trabalho destes 

(BRASIL, 2011a, p. 24). 

 

 

3.6 CENTROS DE TRIAGEM 

 

 

 De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010, p. 213), a 

unidade de triagem de resíduos recicláveis é o conjunto das instalações onde é 

executada a separação dos resíduos recicláveis provindos da coleta seletiva, por 

classes e/ou por tipos, e posterior acondicionamento, usualmente em fardos após 

serem prensados, e estocagem para, por fim, serem destinados a comercialização.

 A triagem do lixo é possível somente quando a coleta no município é feita por 

meio de caminhões de carroceria livre, se tornando impossível quando feita por 

compactadores, podendo ser definida como a etapa em que ocorre a separação 

manual dos diversos componentes do lixo, divididos em grupos de acordo com a 

natureza que o compõe, geralmente em: matéria orgânica, recicláveis, rejeitos e 

resíduos sólidos específicos (FEAM, 2006, p. 18). 

Acompanha-se atualmente o surgimento de centenas de associações e 

cooperativas formadas por catadores de material reciclável em todo o país, 

desenvolvidas com intuito de fortalecimento desta classe que constitui o elo mais frágil 
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economicamente na cadeia de valor da reciclagem, principalmente na geração de 

renda quando atuam individualmente (SILVA et al, 2013, p. 20). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010, p.87) no ano de 

2008 foram identificadas no Brasil, 1.175 cooperativas ou associações de catadores 

de matérias recicláveis, distribuídas em 684 municípios espalhados pelo país e 

totalizando 30.390 trabalhadores. 

Segundo dados do Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 

2013, p.14) o Brasil perde anualmente cerca de 8 bilhões de reais ao destinar ao aterro 

sanitário ou a qualquer outra forma de disposição o lixo com potencial de ser reciclado. 

Contudo a reciclagem e a reutilização ou reaproveitamento são medidas de caráter 

paliativo, sendo necessário que o ser humano transforme seus hábitos, assumindo 

um estilo de vida mais simples e menos consumista (FARIA et al., 2012, p.3).  

 

 

3.7 ATERRO SANITÁRIO 

 

 

Segundo a ANVISA (2006, p. 56), o aterro sanitário é a técnica onde a 

disposição de resíduos no solo ocorre de forma segura e controlada, objetivando a 

garantia da preservação ambiental e da saúde pública, sendo baseado em critérios 

de engenharia e normas operacionais específicas, como exemplo a NBR 8.419/1984 

que traz a apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos.  

O método fundamenta-se na compactação dos resíduos em camada sobre o 

solo devidamente impermeabilizado e no controle de efluentes líquidos e emissões 

gasosas. Ao término de cada dia de trabalho, ou em tempo menor se necessário, é 

realizado o recobrimento com terra dos resíduos dispostos, a fim de reduzir a presença 

de animais no local e o espalhamento do lixo pelos arredores. 

 O aterramento sanitário do tipo usual é uma técnica de disposição final do lixo, 

sob o solo, sem gerar no meio ambiente, ações desagradáveis ou perigos à segurança 

e à saúde pública, empregando para tal, princípios da engenharia às obras de 

infraestrutura e confinamento do lixo à menor área possível, reduzindo-a ao menor 

volume por compactação, e cobrindo-o, em seguida, com uma camada de terra 

diariamente (BORGES; GUEDES, 2008, p. 55). 
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 Deste modo, o principal objetivo do aterro sanitário é a correta disposição dos 

resíduos no solo, de forma segura e controlada, assegurando a preservação do meio 

ambiente, a higiene e a saúde pública, porém, este método também pode abranger 

um objetivo secundário, a recuperação de áreas deterioradas como pedreiras 

abandonadas, escavações oriundas da extração de areia e argila e regiões alagadiças 

(LIMA, 2001, p. 201). 

 O artigo 4 da Resolução Conjunta nº 01/2006 da SEMA/IAP/SUDERHSA (2006, 

p.2) dispõe que todos os aterros sanitários, independentemente de seu método de 

execução, deverão ser projetados para uma vida útil mínima de dez anos, viabilizando 

a implantação e aperfeiçoamento do programa de Coleta Seletiva Municipal, 

buscando por consequência o aumento de sua vida útil e o incentivo de parcerias com 

Associações e/ou Cooperativas de Agentes Ambientais de Coleta Seletiva 

(catadores), focando a inserção social destes por meio de projetos sócio-ambiental-

econômicos.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Serranópolis do Iguaçu localiza-se nas coordenadas geográficas Latitude 25° 22′ 49″ 

Sul e Longitude 54° 03′ 08″ Oeste, fazendo parte da mesorregião Oeste Paranaense, 

e da microrregião de Foz do Iguaçu (Figura 1). Situa-se em altitude de 325 metros 

acima do nível médio do mar. 

 

 

 
        Figura 1 - Localização do município de Serranópolis do Iguaçu 

          Fonte: ABREU (2015). 

 

 

O município está localizado a uma distância de aproximadamente 590 km da 

capital Curitiba, fazendo divisa com Medianeira ao norte, Matelândia ao leste, São 

Miguel do Iguaçu ao oeste e ao sul com o município de Capanema e o país da 

Argentina (IPARDES, 2015, p. 3). 

Serranópolis do Iguaçu é o resultado da união de dois Distritos Administrativas 

desmembrados de Medianeira, e que atualmente compõe os dois únicos bairros da 

cidade, Flor da Serra e Jardinópolis, que juntamente com o Parque Nacional do 

Iguaçu, deu o nome ao município.  
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Segundo dados do IBGE (2010a), a área total o município é de 483,658 km² 

com população total de 4.568 habitantes, caracterizada pela junção de: Urbana com 

3,28131 km² e 2.322 habitantes, Rural com 186,08 km² e 2.246 habitantes, além da 

área de 287,63 km², pertencente ao Parque Nacional do Iguaçu. 

O município de Serranópolis do Iguaçu está situado totalmente na maior bacia 

hidrográfica do Estado do Paraná, a do Rio Iguaçu, com 70.800 km², responsável pela 

demanda de recursos hídricos de 25,81 m³/s, total que representa 28% de todo o 

consumo de água do Estado (PARANÁ, 2010, p. 30). 

De acordo com o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR, 2010), o município 

possui clima subtropical (Cfa), segundo a classificação climática de Köppen, o que 

caracteriza um clima temperado úmido com verão quente, e tendência de 

concentração de chuvas nos meses do verão, porém, sem estação seca definida.  

Segundo o IAPAR (2010), Serranópolis do Iguaçu possui média anual de 

temperatura de 21 a 22º Celsius, estando localizado entre duas faixas de precipitação 

anual, sendo sua porção oeste na faixa de 1600 a 1800 mm e sua porção leste na 

faixa de 1.800 a 2.000 mm, com umidade relativa de 75 a 80%, possuindo 

evapotranspiração com limites anuais de 1.100 a 1.200 mm. 

 Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), 

Serranópolis do Iguaçu aparece segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Brasil (2010) na 335ª posição entre os municípios brasileiros, com 

o valor de 0,762. 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE (2010b), o PIB per capita do município 

em preços correntes para o ano de 2012, em Serranópolis do Iguaçu foi de 23.730,69 

reais. A base econômica do município é caracterizada pela agricultura e pela pecuária, 

sendo a primeira a principal fonte de renda do município. 

 

 

4.2 ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 

DE GESTÃO INTEGRADA DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

 

 

 A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

para municípios com menos de 20 mil habitantes como é o caso de Serranópolis do 

Iguaçu, necessita de alguns elementos básicos que devem ser abrangidos. 
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 Neste contexto, utilizou-se o documento elaborado em 2013 pela Gerência de 

Resíduos Sólidos (GRS) do Departamento de Ambiente Urbano (DAU) da Secretaria 

de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) denominado “Orientações para elaboração de Plano Simplificado de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PSGIRS para municípios com população inferior a 

20 mil habitantes” como base para a estruturação dos elementos necessários para 

análise do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Serranópolis 

do Iguaçu. 

 O diagnóstico sobre a gestão atual dos resíduos sólidos no município deve 

abranger em seu contexto elementos básicos, sendo eles: aspectos gerais do 

município; infraestrutura e serviços; aspectos jurídicos institucionais, econômicos, 

ambientais e sociais; logística reversa; e o um fluxograma com o gerenciamento atual 

dos resíduos sólidos no município. 

 

 

4.2.1 Diagnóstico 

 

 

 O diagnóstico para a área dos resíduos sólidos é constituído por um 

levantamento da situação atual dos variados tipos de resíduos, seguindo como base 

a classificação estabelecida no artigo 13, incisos I e II da Lei nº 12.305/2010, de acordo 

com a origem e periculosidade (MMA, 2013, p. 6). 

 Esta fase do estudo compreende ainda um inventário quantitativo e qualitativo 

de todos os resíduos, da fase de geração até a destinação final, e ainda, da disposição 

final dos rejeitos. 

 A gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil ainda é pouco notória, neste 

contexto, a realização de um diagnóstico da situação atual se torna importante para 

auxiliar o planejamento das atividades para o setor da limpeza urbana dos municípios, 

além de mensurar o potencial de reutilização, reciclagem e recuperação dos diversos 

tipos de resíduos gerados (ALBERTIN et al, 2010, p. 119). 
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4.2.1.1 Aspectos gerais do município 

 

 

 A caracterização dos aspectos gerais auxilia na apresentação de forma 

sintética dados territoriais, econômicos e sociais do município e o seu comportamento 

nos últimos anos, além de enquadrar uma base para construção de indicadores que 

apontem as tendências das dimensões sociais e econômicas municipais (IPP, 2005, 

p. 17). 

 

 

4.2.1.2 Infraestrutura e serviços 

 

 

 A infraestrutura e outros serviços correlacionados são conjuntos de elementos 

estruturais que incentivam o desenvolvimento socioeconômico de um determinado 

local, sendo compostos pelos serviços de transporte, energia, telecomunicações e 

saneamento ambiental, que influenciam diretamente o processo produtivo e o fluxo de 

mercadorias e pessoas, influenciando o crescimento econômico municipal 

(FRANCISCO, 2015). 

O acesso a infraestrutura e outros conjuntos de serviços são fatores básicos 

para que o município alcance os níveis de saúde almejados e a eficiente manutenção 

da qualidade ambiental, sendo, portanto, indicadores municipais de qualidade de vida 

e desenvolvimento sustentável (IPP, 2005, p. 37). 

 

 

4.2.1.3 Aspectos jurídicos institucionais 

 

 

 Os aspectos jurídicos institucionais são responsáveis por criar os conceitos 

doutrinários, sendo matéria de relevância geral com potencial de conferir ao município 

as regras e princípios gerais de suas normas (RDC ANVISA Nº 306/04, 2007, p.8).  

 Juridicamente, estes aspectos ao se relacionarem com os resíduos sólidos 

devem basear-se em leis e regulamentos aplicados a estes em todas as suas esferas, 

os instrumentos de planejamento existentes e levantamentos de dados do município. 
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Já com relação aos aspectos institucionais, devem ser levados em conta a estrutura 

organizacional atual dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de limpeza urbana, 

além dos recursos humanos empregados ao setor (MMA, 2013, p. 10). 

 

 

4.2.1.4 Aspectos econômicos 

 

 

 Os aspectos econômicos são aqueles relacionados a produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços do município, possibilitando o levantamento de dados 

sobre a relação entre as necessidades da população e a quantidade de recursos 

disponíveis para satisfazê-las (O ECONOMISTA, 2009). 

 

 

4.2.1.5 Aspectos ambientais 

 

 

 A NBR 14001 (ABNT, 2004) define aspecto ambiental como o elemento das 

atividades ou produtos, ou ainda serviços de uma organização com capacidade de 

interagir com o meio ambiente.  

 Um aspecto ambiental significativo é aquele capaz de causar impactos 

ambientais, que de acordo com o Artigo 1º da Resolução CONAMA nº 001/86 são 

quaisquer alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente que venham a ser causadas direta ou indiretamente por qualquer energia 

ou matéria resultantes de atividades antrópicas, com potencial de afetar a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; 

as condições estéticas e sanitárias do meio; e a qualidade dos recursos ambientais. 

 

 

4.2.1.6 Aspectos sociais 

 

 

 Os aspectos sociais podem ser analisados com base na forma como se 

organizam e atuam os núcleos familiares, entre eles o comportamento demográfico, a 
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participação no mercado de trabalho, a forma de distribuição da renda, o consequente 

padrão de consumo e gastos, e ainda, a mobilidade social (IBGE, 2012, p. 82). 

 De acordo com Firth (1968, p. 79) a estrutura social de uma população é um 

recurso analítico utilizado para compreender a forma com que os homens se 

comportam socialmente, sendo esta composta pelas relações sociais que definem o 

comportamento dos membros da sociedade. 

 

 

4.2.1.7 Logística reversa 

 

 

 A logística reversa é responsável por instrumentalizar o retorno dos bens 

derivados do pós consumo e pós venda consequentes do descarte por parte dos 

consumidores, com objetivo de alcançar a máxima revalorização destes bens, ou 

quando não possível, definir o melhor local para destinação ambientalmente correta 

(ABREPET, 2015). 

 O artigo 3, em seu inciso XII da Lei nº 12.305 define a logística reversa como 

sendo uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social que se caracteriza por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios buscando viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos a esfera empresarial, para posterior reaproveitamento 

em seu ciclo, ou do contrário, à destinação final ambientalmente adequada. 

 

 

4.3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

 O diagnóstico da situação atual de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 

foi construído com base nos elementos fundamentais estabelecidos pelo documento 

do Ministério do Meio Ambiente. 

 Para concretização deste tópico, foram realizadas pesquisas nas bases de 

dados da Prefeitura Municipal, além de entrevistas com a Diretora do Meio Ambiente 

e com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Serranópolis do Iguaçu, para 

verificação dos procedimentos adotados para coleta, transporte e disposição final dos 

resíduos gerados e recolhidos. 
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 As entrevistas foram baseadas em perguntas pré-estabelecidas e de forma 

aberta, onde os funcionários questionados tiveram a oportunidade de discorrer sobre 

o tema proposto de forma livre e sem respostas pré-fixadas (Apêndice A).  

  

 

4.3.1 Aplicação de Questionários à População 

 

 

 Buscando obter um considerável levantamento de informações relacionadas a 

dados familiares, percepção ambiental e hábitos dos entrevistados em relação a 

geração e destinação dos resíduos sólidos, e o conhecimento dos impactos 

ambientais provocados por estes, foram aplicados questionários com parte 

significativa da população. 

 A fim de atender aos critérios de precisão e de correção dos procedimentos 

amostrais, adotou-se uma confiabilidade de 95% com 4% de margem de erro. Com 

base em Gil (1995, p. 101), utilizou-se a seguinte fórmula para o cálculo amostral: 

𝑛 =  
𝛿² 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝑒² (𝑁 − 1) +  𝛿² 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

(Equação 1) 

Sendo que: 

n = tamanho da amostra; 

N = tamanho da população = 4568 habitantes; 

p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica = 0,5; 

q = percentagem complementar = 1 – p = 0,5; 

𝛿 = nível de confiança estabelecido = 95% = 1,96 (tabelado); 

e = erro máximo permitido = 5% = 0,05. 

 De acordo com a Equação 1, o tamanho da amostra a ser pesquisada é de 

549,88, sendo alterada para 550 amostras, assim, foram entregues 800 questionários. 

 A entrega dos questionários foi realizada em todas as turmas da Escola 

Municipal Serranópolis do Iguaçu e também aos funcionários desta, sendo que os 

alunos foram orientados a levar os mesmos para casa e solicitar que seus 

responsáveis expusessem suas opiniões. 

 Foram deixadas algumas unidades no Centro Assistencial de Saúde do Bairro 

Flor da Serra, e no Núcleo Assistencial de Saúde no Bairro Jardinópolis, para que os 
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munícipes que frequentam este lugar e também os funcionários, tivessem a 

oportunidade de responder e colaborar com o presente estudo. 

 Os funcionários da Prefeitura Municipal também receberem exemplares destes 

questionários, além de serem deixadas algumas unidades na Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente, para que as pessoas que ali comparecessem tivessem acesso a 

estes (Apêndice B). 

 Outros pontos que receberam unidades destes questionários a fim de abranger 

a maior parte dos munícipes foram: Centro de Convivência dos Idosos; duas padarias, 

sendo uma em cada bairro; e ainda, em três mercados do município. 

 

 

4.4 ANÁLISE DO PMGIRS DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU 

 

 

 O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Serranópolis 

do Iguaçu foi avaliado de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos definida 

pela Lei Federal nº12.305, de 2 de agosto de 2010. 

 Para esta análise levou-se em conta o Artigo 19 da referida Lei, que apresenta 

o conteúdo mínimo a ser abrangido pelo plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos. Neste contexto, o referido Plano de Serranópolis do Iguaçu foi 

avaliado com relação a estar em conformidade com o estabelecido na legislação 

pertinente. 

 

 

4.5 PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

 Com base na análise do diagnóstico realizado, sugeriu-se melhorias 

pertinentes ao gerenciamento atual do serviço de gerenciamento de resíduos sólidos 

no município. As sugestões foram elaboradas com intuito de promover melhorias 

destacadas pelos munícipes nas respostas do questionário na fase do levantamento 

de dados, situações relatadas pelos profissionais da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente do município e conjunturas observadas pelo município. 
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 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  

5.1 DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

5.1.1 Infraestrutura e Serviços 

 

 

5.1.1.1 Caracterização dos resíduos sólidos urbanos 

 

 

A geração per capita de resíduos sólidos no município no ano de 2012 foi obtida 

por meio de análises quantitativas, tendo um resultado de 0,632 kg/hab/dia para a 

população urbana, e de 0,057 kg/hab/dia para a população rural (SERRANÓPOLIS 

DO IGUAÇU, 2012, p. 35).  

 De acordo com o artigo 33 da Lei Federal nº 12.305 (2010) os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes relacionados aos setores de: agrotóxicos; 

pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes; lâmpadas fluorescentes; produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes; são obrigados a organizar e executar sistemas 

de logística reversa dos seus produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

autônoma do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

 A coleta do lixo eletrônico é realizada no município, partindo da iniciativa da 

Prefeitura Municipal onde são coletados itens de informática, telefonia e 

eletrodomésticos deteriorados ou inutilizados. Os munícipes são informados através 

dos meios de comunicação e panfletos sobre os dias da coleta e eco pontos onde eles 

devem levar seus aparelhos. 

Os resíduos são posteriormente coletados por empresa especializada na 

reciclagem destes materiais, por meio de contrato com a Prefeitura Municipal. No ano 

de 2014, foi realizada uma coleta entre os dias 24 e 28 de novembro, com eco pontos 

na Área Central, no Bairro Jardinópolis e no Bairro Flor da Serra, sendo coletados 985 

kg de material, e com um custo para a Prefeitura Municipal de R$2689,10. A Fotografia 

1. A mostra um dos locais de disposição deste lixo, e a Fotografia 1.B o caminhão da 

empresa responsável carregado com estes materiais, para posterior tratamento. 
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      Fotografia 1 – A) Ecoponto de descarte; B) Coleta do lixo eletrônico no Município 
      Fonte: Serranópolis do Iguaçu (2014). 

 

 

 Com relação às pilhas e baterias, a Secretaria da Agricultura e do Meio 

Ambiente realiza campanhas de recolha, sendo que os munícipes são informados 

através dos meios de comunicação e por panfletos sobre os postos de arrecadação. 

Na campanha de recolha em atual execução no Município, os pontos de coleta são a 

Prefeitura Municipal, Colégios Estaduais, Escola Municipal e Postos de Saúde.  

Os resíduos recolhidos são então encaminhados ao centro de triagem, onde os 

associados colocam estas pilhas e baterias dentro de manilhas concretadas, para que 

não ocorra a decomposição e o vazamento dos compostos tóxicos para o solo 

(Fotografia 2). Quando houver grande volume destes materiais acumulados, uma 

empresa responsável pela reciclagem fará a recolha, sendo de responsabilidade da 

prefeitura municipal o pagamento pelo serviço. 

 

 

 
  Fotografia 2 – Disposição prévia das pilhas e baterias  
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 Porém, há locais onde o armazenamento destes materiais está inadequado, 

como observa-se na Fotografia 3.A, onde as pilhas e baterias estão dispostas em uma 

manilha com o fundo em concreto, porém, com a parte superior aberta, deixando estes 

materiais expostos a intempéries, o que acelera a decomposição e a possibilidade de 

contaminação do solo pela água da chuva. Já na Fotografia 3.B é possível observar a 

disposição de certa quantidade destes materiais no próprio solo, propiciando a sua 

contaminação. 

 

 

 
        Fotografia 3 – A) Manilha não concretada; B) Disposição incorreta no solo 

 

 

Os munícipes que são utilizadores de agrotóxicos são responsáveis por fazer 

a tríplice lavagem das embalagens pós utilização, passíveis de serem laváveis, além 

de fazer furos no fundo destas, para posterior devolução e destinação final correta 

destes resíduos de acordo com cada tipo de recipiente. As embalagens, mesmo 

quando vazias e lavadas, não devem ser armazenadas na propriedade, comércio ou 

fábrica por período superior a um ano, obedecendo-se condições de armazenamento 

adequadas. 

Há no município 3 empresas revendedoras de agrotóxicos (Cooperativa 

Agroindustrial Lar, A.B. Insumos e Disam Insumos Agrícolas). A população leva suas 

embalagens usadas e lavadas até o pátio de uma destas empresas, de acordo com o 

cronograma estabelecido e divulgado. A Fotografia 4 mostra a coleta destas 

embalagens realizada em junho de 2009. 
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Fotografia 4 – Recolha de embalagens de agrotóxicos  

  Fonte: Serranópolis do Iguaçu (2009). 

 

 

 A coleta destas embalagens vazias de agrotóxicos é realizada normalmente 

duas vezes por ano, de acordo com o agendamento feito pela Associação dos 

Comerciantes de Agroquímicos da Costa Oeste (ACCO) com sede em Santa 

Terezinha de Itaipu - PR, que faz a recolha das embalagens vazias. Em 2014 foram 

coletados 14.200 kg deste resíduo, abrangendo 92% dos agricultores. É dever da 

Prefeitura Municipal, a implementação de programas de educação ambiental para 

estímulo dos usuários/agricultores para a lavagem e a devolução das embalagens 

vazias, além da fiscalização e licenciamento ambiental relacionado à atividade. 

 Os pneus são resíduos considerados especiais devido às dificuldades 

relacionadas ao seu reaproveitamento. Sua disposição a céu aberto traz diversos 

impactos ao meio ambiente além de propiciar a proliferação de agentes transmissores 

de doenças.  

Em Serranópolis do Iguaçu, as empresas revendedoras de pneus, como as 

mecânicas, são responsáveis por receber e fazer o encaminhamento para empresa 

especializada. Com relação a Prefeitura Municipal, esta é responsável pela destinação 

adequada dos materiais utilizados para seus serviços próprios, porém, quando são 

encontrados estes materiais descartados em vias públicas ou em terrenos, estes são 

recolhidos e encaminhados ao barracão do pátio de máquinas municipal (Fotografia 

5). Quando do acúmulo de grande volume destes resíduos, os mesmos são 

encaminhados para empresa de reciclagem específica. 
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           Fotografia 5 – Armazenamento dos pneus já utilizados 

 

 

 As lâmpadas frequentemente são classificadas como resíduos perigosos 

quando excedem o limite regulatório de toxicidade, sendo que as já utilizadas devem 

ser separadas do lixo orgânico e reciclável para recolha. O armazenamento destes 

materiais até o seu tratamento deve ser realizado nas próprias embalagens originais 

e em local seco, evitando quebras acidentais.  

Em Serranópolis do Iguaçu, a coleta seletiva de lâmpadas é inexistente, sendo 

estas recolhidas juntamente com o lixo domiciliar. Até o ano de 2010, estes materiais 

eram colocados em manilhas, que quando preenchidas, eram lacradas com concreto. 

A partir de 2011, estes materiais são acondicionados ao lado do barracão do centro 

de triagem, porém, estão suscetíveis a quebras devido ao acondicionamento ao 

relento e fora de suas embalagens de origem (Fotografia 6). Mesmo devido ao grande 

volume de lâmpadas dispostas no local, é inexistente a coleta destes materiais por 

parte de empresa especializada em descontaminação de lâmpadas perigosas. 

 

 

 
       Fotografia 6 – Acondicionamento das lâmpadas anexo ao centro de triagem. 
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 O despejo de resíduos de óleos lubrificantes em locais inadequados é o 

responsável por grandes impactos ambientais, mesmo quando em doses pequenas, 

porém constantes. Serranópolis do Iguaçu possui uma orientação técnica fornecida 

pelo Instituto Ambiental do Paraná com relação a exigências que devem ser 

cumpridas por lava car de veículos leves e oficinas mecânicas de pequeno porte. Com 

relação aos resíduos sólidos gerados no processo, estes empreendimentos são os 

responsáveis por realizar contrato com empresa coletora especializada na correta 

destinação ao tratamento em aterros industriais, pois estes resíduos não podem ser 

dispostos no aterro sanitário municipal. As empresas de pequeno porte destes setores 

devem estar de acordo com as medidas solicitadas para então receberem alvará de 

funcionamento. Já os resíduos como panos e estopas, e embalagens de óleos 

lubrificantes provenientes do barracão do pátio de obras da Prefeitura Municipal são 

encaminhadas para empresa especializada no tratamento destes materiais. 

 Os resíduos de serviço de saúde são classificados de acordo com suas 

características e consequentes riscos que podem causar ao meio ambiente e a saúde. 

De acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 (2007) e Resolução CONAMA nº 358/05, 

estes resíduos são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. No município os 

tipos de resíduos de serviço de saúde gerados são apresentados no Quadro 2. 

 

 

Grupo Resíduos 

A 

Engloba os componentes com possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características de maior 

virulência ou concentração, podem apresentar risco de 
infecção.  

B 

Substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade 
e toxicidade. Além de produtos quando descartados por 

serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 
medicamentos ou apreendidos, e os resíduos e insumos 

farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria 
MS 344/98 e suas atualizações;  

D 
Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à 

saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares.  

E 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como 
lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas 
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e 

outros similares.  

           Quadro 2 – Grupos de Resíduos de Serviço de Saúde gerados no município 
           Fonte: ANVISA (2004, p. 6). 
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No município, os resíduos de serviço de saúde provenientes de consultórios 

odontológicos, laboratórios e farmácias privadas são recolhidos pela empresa 

Transremove Ambiental de Medianeira responsável por fazer a destinação destes 

resíduos de acordo com a legislação ambiental vigente, sendo os custos pagos pelos 

proprietários dos estabelecimentos. Já os RSS oriundos dos dois postos de saúde 

públicos também são recolhidos pela empresa citada anteriormente, porém os custos 

são arcados pela Prefeitura Municipal. Nos estabelecimentos de saúde públicos o 

armazenamento dos resíduos é feito em bombonas, sendo recolhidos em período 

quinzenal pela empresa responsável.  

 Em 2011, os postos públicos de saúde tiveram 25.248 litros de RSS recolhidos 

em bombonas de 200 litros. O gasto para o município foi de R$4.000,00 por esta 

recolha no ano de 2011, e em 2014, o custo total com o serviço foi de R$4154,56. 

Os resíduos de construção civil são provenientes de reformas ou demolição de 

estruturas, estes entulhos se apresentam sob forma sólida, com características físicas 

variáveis. Serranópolis do Iguaçu não possui aterro específico para disposição destes 

resíduos, além de não possuir o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção 

Civil – PGRSS. Porém, em 2011, o município foi autorizado pelo IAP a dispor os 

resíduos inertes oriundos da construção civil na pedreira municipal em recuperação, 

e em contrapartida, comprometeu-se a conter o despejo de lixo de forma desordenada 

e manter a área sob rigorosa fiscalização. 

 Os óleos vegetais são consumidos por diversos estabelecimentos na 

preparação de alimentos por meio de frituras. Com o processo de uso, este material 

sofre alterações físico-químicas, tornando-o impróprio e fazendo com que seja 

necessário substituí-lo periodicamente. O descarte destes resíduos no sistema de 

esgoto pode causar o entupimento dos canos, e no solo e rios, o desequilíbrio das 

condições de vida microbiana, além da contaminação dos recursos.  

A empresa Ambiental Vitare de Santa Terezinha do Itaipu – PR, licenciada em 

reutilização e reciclagem do óleo de fritura usado é a responsável por fazer a coleta 

do material proveniente dos quatro principais pontos de geração deste resíduo no 

município, utilizando-os na fabricação de sabão em barra e detergentes. A empresa 

recicladora é responsável por fornecer bombonas de 50 litros para acondicionamento 

destes resíduos até a próxima recolha, e os donos do estabelecimento são os 

responsabilizados por possíveis danos causados nestes recipientes. Buscando 

incentivar os geradores a continuar com a separação deste resíduo, a empresa 
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recicladora repassa alguns produtos de limpeza que fabrica em troca do óleo pós-

consumo, não cobrando pelo serviço. 

 Com relação ao óleo de fritura proveniente das moradias, alguns munícipes 

colocam seus resíduos em garrafas pet e mandam junto com o caminhão da coleta 

seletiva nos dias da recolha dos resíduos recicláveis. Este óleo de cozinha é 

encaminhando juntamente com os outros materiais para a Associação de 

Separadores de Serranópolis do Iguaçu (ASSESI), que faz a revenda deste material 

para indústrias fabricantes de sabão. 

O município tem buscado a aprovação de acordos setoriais entre os fabricantes 

e importadores, para que sejam responsabilizados com relação à aplicação da 

logística reversa dos resíduos perigosos, principalmente lâmpadas, eletrônicos, pilhas 

e baterias. Porém, encontra dificuldades devido a proximidade do município com o 

país vizinho, Paraguai, o que dificulta a responsabilidade do fabricante, pois estes não 

repassam a nota fiscal aos compradores e consumidores, impossibilitando a 

devolução dos resíduos para realização da logística reversa. 

 

 

5.1.1.2 Equipamentos e unidades operacionais 

 

 

A limpeza dos logradouros públicos é realizada por empregados da prefeitura 

municipal, com utilização de equipamentos como: vassourão tipo piaçava, carrinho de 

mão e pás de limpeza.  

A coleta dos resíduos recicláveis na área rural é realizada por um veículo de 

responsabilidade da Associação de Separadores de Serranópolis do Iguaçu, doado 

pela Prefeitura Municipal. Já na área urbana, este serviço é realizado pelo veículo do 

tipo Caminhão VW/15.180, ano 2000, 180CV, de cor branca e movido a diesel, sendo 

os custos com manutenção e combustível são de responsabilidade da Prefeitura 

Municipal. 

 As lixeiras instaladas, pelos munícipes da área urbana, em sua maioria, em 

frente de suas residências para disposição provisória dos resíduos gerados pela 

população urbana, até a passagem do caminhão coletor, são variadas e construídas 

com diferentes materiais (Fotografia 7). Grande parte destas lixeiras particulares são 

de tamanho pequeno, devido ao fato de a coleta ser realizada frequentemente, e por 
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isso, necessitarem armazenar poucos resíduos, que geralmente, são envolvidos por 

sacolas plásticas. 

 

 

 
          Fotografia 7 – Exemplos de lixeiras particulares instaladas pelo município 

 

 

 O poder público também foi responsável pela instalação de algumas lixeiras 

públicas espalhadas pela cidade, afim de manter a limpeza e a organização, 

mostradas na Fotografia 8. Há dois tipos de lixeiras, sendo que nos pontos onde há 

uma verde e outra marrom, é possível realizar a disposição do lixo separando-o em 

seco e úmido. Nos pontos onde há somente uma lixeira, é recomendado que se 

disponha somente os resíduos passíveis de reciclagem. 

 

 

 
           Fotografia 8 – Lixeiras públicas instaladas no município 
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 As lixeiras feitas de grades possuem a desvantagem de não manter os 

materiais finos e/ou pequenos, o que pode causar a dispersão do lixo, principalmente 

devido a intempérie como o vento.  

 O Centro de Triagem Municipal localiza-se na Linha Formosa e conta com 90 

m² de área instalada, e com capacidade acomodada para separação de cerca de 17 

toneladas de materiais por mês, sendo o local para onde são encaminhados os 

resíduos sólidos coletados nas áreas urbana e rural.  

O aterro sanitário do município de Serranópolis do Iguaçu está localizado na 

Linha Formosa, distante a 4,5 km do centro do município, contando com uma área 

conjunta com sua respectiva reserva legal no total de 25.000 m², sendo 17.360 m² 

destinados ao seu uso. Seu acesso por um trecho pavimentado da avenida principal 

da cidade e posteriormente por ruas secundárias constituídas de pedras secundárias. 

A área é totalmente cercada e possui portão de acesso, sempre fechado, permitindo 

somente a entrada de pessoas autorizadas. 

 O relevo da área destinada é pouco acidentado, e não há nenhum córrego, 

riacho ou rio próximo, sendo apropriada então para implantação do aterro sanitário. 

Seu entorno é composto por áreas destinadas a agricultura e contempla mata virgem, 

destinada como área de reserva legal. 

 É caracterizado pelo sistema de valas de pequenas dimensões, construído de 

acordo com as legislações ambientais vigentes, com licenciamento ambiental desde 

2006. A Prefeitura Municipal é a responsável por todas os serviços relacionados as 

etapas de disposição dos resíduos sólidos no aterro. Além de manter a qualidade 

ambiental e visual da área. 

Os parâmetros adotados para o projeto do aterro sanitário do município são os 

que seguem no Quadro 3. 
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População 1.928 habitantes 

Largura da vala (L) 3,0 m 

Profundidade da vala (H) 3,0 m 

Peso específico do lixo no interior da vala 0,5 t/m³ 

Produção diária de lixo por habitante 0,4 kg/hab.dia 

Volume diário das valas (VD) 1,5424 m³/dia 

Volume total das valas (VT) 53,213 m³/vala 

Comprimento das valas (C)  6,0 m 

Número de valas  207 

Vida útil aproximada do aterro 17,25 anos 

    Quadro 3 – Parâmetros adotados para o projeto de aterro 
    Fonte: Serranópolis do Iguaçu (2005, p. 63) 

 
 

5.1.1.3 Serviços 

 

  

 A coleta seletiva no município é realizada pelo sistema de duas cores, afim de 

facilitar a separação por parte da população e também dos catadores no centro de 

triagem do lixo, sendo a cor verde para os materiais recicláveis e o marrom para os 

orgânicos. Embora ocorra com menor frequência na zona rural, a coleta seletiva 

municipal abrange a totalidade dos munícipes. 

 A Tabela 2 mostra dados da coleta destes resíduos em Serranópolis do Iguaçu, 

onde verifica-se que a coleta seletiva ocorre universalmente no território do município. 

Como parte significativa da população é residente da zona rural, o lixo orgânico 

produzido nestas áreas não recebe nenhum tipo de tratamento. 

 

 

Tabela 2 – Dados referentes ao serviço de coleta 
 

Serviço Área urbana Área rural 

Lixo coletado (%) 100 100 

Distância percorrida por coleta (km) 5145 1903 

Lixo coletado (kg/mês) 47.547,00 4.148,00 

Responsável pela coleta Prefeitura Municipal ASSESI 

Caminhão utilizado na coleta (tipo) Caçamba Furgão 

       Fonte: Serranópolis do Iguaçu, 2015 
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 Na área urbana, a responsabilidade do serviço de coleta e transporte dos 

resíduos é da Prefeitura Municipal. Os munícipes possuem uma taxa a pagar referente 

aos serviços de coleta e destinação do lixo domiciliar, podendo ser quitada através de 

boleto em parcela única, ou paga em parcelas mensais adicionada a conta de água. 

A taxa relacionada a estes serviços é instituída por lei municipal onde o cálculo é feito 

através da média do consumo de água do último ano. A coleta na área urbana é 

realizada no período da manhã no Bairro Jardinópolis, e a tarde no Bairro Flor da 

Serra, sendo os orgânicos recolhidos nas Segundas, Quartas e Sextas-Feiras, e os 

recicláveis, nas Terças e Quintas-Feiras. 

 O serviço de coleta da área rural do município é realizado somente para os 

resíduos recicláveis, sendo de responsabilidade total da ASSES, inclusive com os 

gastos relacionados ao veículo, o que exclui os custos do município com este serviço, 

além de ajudar na intensificação e melhoria da coleta dos resíduos na área urbana, 

por deixar o caminhão disponível para estes.  

 Os munícipes possuem a obrigação de realizar a separação em casa do lixo 

úmido e seco. Sendo que é de sua responsabilidade a utilização dos resíduos 

orgânicos no próprio terreno, por meio da compostagem. Porém, isto não ocorre na 

área urbana, sendo este lixo encaminhando juntamente com a coleta dos recicláveis. 

No contexto da coleta rural, os resíduos orgânicos não são recolhidos, portanto, o 

morador é obrigado a dar uma destinação para estes materiais. 

 Os resíduos caracterizados como secos coletados no município são 

encaminhados ao Centro de Triagem Municipal, onde são separados por tipos e 

posteriormente vendidos para empresas específicas.  

 O serviço municipal de limpeza urbana e de coleta dos resíduos domésticos é 

composto por 9 trabalhadores, todos eles de responsabilidade do município, sendo: 1 

motorista, 2 coletores, 2 tratoristas, 1 operador de pá carregadeira e 3 serviços gerais. 

 

 

5.1.2 Aspectos Jurídicos Institucionais 

 

 

 A legislação e os planos municipais relacionados aos resíduos sólidos são: 

 Emenda à Lei Orgânica nº 01/2006, de 22 de dezembro de 2006: 
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 Legislação sobre o uso e ocupação do solo, estabelecida pela Lei Orgânica Nº 

856, de 06 de junho de 2011. 

 Plano Diretor Municipal, designado pela Lei Orgânica nº 854, de 06 de junho 

de 2011. 

 Plano Municipal de Arborização Urbana de Serranópolis do Iguaçu, definido 

pela Lei Municipal Nº 1.259/2014. 

 Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de 

Serranópolis do Iguaçu: que tem como objetivo principal gerenciar da melhor 

forma possível todas as etapas da gestão de resíduos sólidos, buscando 

minimizar os impactos ligados a estes, mitigando os efeitos nocivos, e 

consequentemente, proporcionar a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

 Plano Municipal de Saneamento Básico, estabelecido pela Lei Nº 11.445/2007 

e Decreto Nº 7.217/2010. 

 Plano Municipal de Recursos Hídricos. 

O município tem seus números divulgados nos levantamentos anuais de dados 

do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), sendo que no eixo 

resíduos sólidos algumas das questões com maior relevância estão apresentadas no 

Anexo A.  

As empresas instaladas no município, geradoras de resíduos relacionadas aos 

setores de marcenaria, lava car, produtos de limpeza, chapeação e metalúrgica, não 

possuem Plano de Gerenciamento próprio, embora, há um contrato com a Prefeitura 

Municipal de que são elas mesmas as responsáveis pelo gerenciamento de seus 

resíduos sólidos.  

 

 

5.1.3 Aspectos Econômicos 

 

 

De acordo com informações do Instituto Ambiental do Paraná (2015) o ICMS 

Ecológico é um instrumento de política pública referente ao repasse de recursos 

financeiros aos municípios que recebem em seus territórios Unidades de Conservação 

ou áreas protegidas, além de mananciais para abastecimento de municípios vizinhos. 
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Do total deste recurso arrecadado no Estado do Paraná, 5% é destinado para os 

municípios, sendo ajustado em função do tamanho, importância e grau de 

investimento na área com relação às Unidades de Conservação. Os valores recebidos 

pelo município para este recurso no ano de 2014 estão apresentados no Quadro 4. 

 

 

Mês Total (R$) Mês Total (R$) 

Janeiro 290.786,90 Julho 276.543,66 

Fevereiro 248.336,98 Agosto 272.901,93 

Março 276.963,55 Setembro 311.788,71 

Abril 289.500,74 Outubro 285.965,06 

Maio 292.061,79 Novembro 320.384,58 

Junho 272.266,03 Dezembro 536.262,58 

Valor acumulado (R$) : 3.673.762,52 

Fator ambiental áreas protegidas: 
1,592276291 

                                          Quadro 4 – Recursos recebidos pelo ICMS  
           Ecológico em 2014 

     Fonte: Adaptado de IAP (2015) 

 

 

 A capacidade de pagamento e endividamento do município dos serviços 

relacionados aos resíduos sólidos urbanos é positiva, devido ao fato que a receita 

arrecadada no ano de 2014 foi de R$171.626,08 e as despesas foram de 

R$155.956,00, portanto, o índice municipal é de 0,9087. 

 Em 2014, a Prefeitura Municipal teve os seguintes gastos (Tabela 3) 

relacionados aos serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos. 

 

 

Tabela 3 - Custos anuais da Prefeitura Municipal com serviços de manejo de RSU 
 

Serviço Custo 

Folha de pagamento R$89.319,00 
Coleta de RSS R$4.154,56 
Combustível para caminhão R$13.893,15 
Manutenção do caminhão R$7.043,84 
Aquisição das lixeiras R$8600,00 
Serviços de varrição R$14.233,00 
Outras despesas (EPI’s, centro de triagem, prensa hidráulica) R$18.446,33 

    Fonte: Adaptado de Serranópolis do Iguaçu (2015). 
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5.1.4 Aspectos Ambientais 

 

 

 Embora seja realizada vistoria por parte da Prefeitura Municipal com relação a 

área da pedreira desativada, há munícipes que fazem o descarte irregular de seus 

resíduos nesta área. O projeto de remediação deste local ainda é inexistente, devido 

à falta de recursos do município a serem destinadas para este fim. Porém, os resíduos 

oriundos de cortes de galhos, são encaminhados para este local, afim de auxiliar na 

sua recuperação. 

  A unidade de disposição final do município é o aterro sanitário, que está em 

operação e administração conformo preconizado nas licenças ambientais, de acordo 

com as normas especificadas pelo Instituto Ambiental do Paraná, órgão fiscalizador 

do estado. Os materiais orgânicos são encaminhados para disposição correta e os 

materiais recicláveis são classificados no centro de triagem municipal, e 

posteriormente revendidos (SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, 2014). 

 

 

5.1.5 Aspectos Sociais 

 

 

5.1.5.1 Percepção da população 

 

 

 A percepção da população com relação aos assuntos pertinentes aos resíduos 

sólidos, foi obtida por meio de realização de questionário quali quantitativo. Dos 800 

questionários entregues à população, houve um retorno de 621 destes, cuja respostas 

são expostas a seguir. 

 Apresentando ao entrevistado o assunto do referido questionário, foi lhe 

perguntado se era de interesse do mesmo praticar a segregação do lixo produzido em 

suas casas ou estabelecimentos, com a maioria das respostas positivas (87%), 

percebe-se que a população possui conhecimentos da importância desta atividade. 

 Buscando conhecer o perfil das residências dos entrevistados, com relação ao 

número de pessoas que habitam a mesma casa, têm-se o resultado apresentado no 

Gráfico 1. Onde observa-se que aproximadamente em 43% das residências há 4 
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pessoas, e em 21% delas, 3 pessoas, fato que influência no volume de resíduos 

gerados por estas casas. 

 

 

 
Gráfico 1 - Número de pessoas na residência 

 

 

 O local onde as pessoas entrevistadas residem é de extrema importância, pois 

serviços como a coleta dos resíduos sólidos são realizados de formas distintas para a 

área urbana e rural, de acordo com as suas necessidades básicas, além de que, a 

geração de resíduos na área urbana é superior a rural. Como pode-se observar no 

Gráfico 2, aproximadamente 63% das pessoas entrevistadas é residente na área 

urbana, e 33% na área rural. 

 

 

 
     Gráfico 2 – Local de residência dos entrevistados 
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 A renda familiar pode definir o poder de compra das pessoas, o que altera o 

volume de resíduos gerados de acordo com o consumo. Este parâmetro é importante 

ainda para avaliação das características familiares dos entrevistados, e de seu poder 

econômico, neste sentido, o Gráfico 3 traz a relação da renda dos entrevistados. 

 

 

 
   Gráfico 3 – Renda familiar dos entrevistados  

  

 

A questão sobre a atitude de realizar a separação dos resíduos sólidos na 

própria residência foi respondida pela totalidade dos entrevistados, sendo que em 557 

das residências é realizada esta segregação, geralmente em seco e úmido. Fato que 

é de extrema importância para a posterior separação dos materiais recicláveis e 

revenda, por parte dos associados do centro de triagem. 

 

 

 
         Gráfico 4 – Realização da separação dos resíduos na residência 
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 A coleta seletiva constitui uma prática que minimiza os impactos ambientais 

originados pela disposição final dos resíduos sólidos, além de trazer benefícios sócio 

econômicos aos separadores, portanto, o conhecimento da população sobre este 

programa é de extrema importância para este ciclo, o que ocorre no município pois 

95% dos entrevistados afirma ser conhecedor deste serviço.  

 As coletas da área urbana e rural do município são realizadas por formas e 

serviços distintos. Enquanto na área urbana, o caminhão de coleta seletiva passa 

todos os dias da semana, na área rural, esta coleta ocorre uma vez por mês ou quando 

da necessidade da população, que necessita entrar em contato com o responsável da 

associação. Neste sentido, a população foi perguntada sobre o conhecimento da 

frequência com que o caminhão passa na sua rua ou linha (Gráfico 5).  

 

 

 
 Gráfico 5 – Conhecimento sobre a frequência da coleta nas zonas  

        urbana e rural 

 

 

 O Gráfico 6 mostra o conhecimento da população sobre o local de disposição 

final dos resíduos sólidos no município, onde 338 dos pesquisados afirmaram que 

este processo ocorre no aterro sanitário do município, o que é um ponto satisfatório, 

pois mostra o conhecimento e a preocupação da população sobre o assunto.  

 

 



56 
 

 
    Gráfico 6 – Conhecimento sobre a disposição final do lixo no município 

  

 

 O entendimento da destinação dos resíduos especiais por parte dos munícipes 

é de vital importância para a gestão municipal, pois através deste, é possível definir 

as melhores estratégias de gerenciamento para a correta destinação, e se há 

necessidade do desenvolvimento de programas de sensibilização. Neste sentido, um 

dos questionamentos feitos aos entrevistados foi buscando conhecer qual a 

destinação que é feita nas residências para os resíduos especiais (pilhas e baterias, 

lâmpadas, etc) onde as respostas são mostradas no Gráfico 7. 

 

 

 
           Gráfico 7 – Destinação dos resíduos especiais 
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 Segundo a Ecóleo (2015) o consumo per capita de óleo de cozinha no Brasil é 

de aproximadamente 20 litros/ano, resultando em uma produção anual de 3 bilhões 

de litros. Este produto é integrante fundamental das cozinhas, e possui capacidade de 

causar malefícios ao meio ambiente quando mal gerenciado, devido a sua difícil 

degradabilidade e alto poder de contaminação. Assim, buscou-se conhecer a 

quantidade de óleo utilizada nas residências (Gráfico 8). 

 

 

 
        Gráfico 8 – Volume de óleo de cozinha utilizado por mês 

 

 

 Com relação à destinação do óleo de cozinha pós consumo nas residências, 

onde a grande maioria (401 entrevistados) acondiciona estes materiais para a 

fabricação de sabão, fato importante, pois realizam a reciclagem deste resíduo por 

conta própria, de forma ambientalmente correta e sem necessidade de intervenção 

por parte da gestão municipal (Gráfico 9). Por outro lado, há ainda uma grande parte 

da população que realiza a destinação incorreta, sendo então, dever da gestão 

municipal encontrar maneiras de anular este fato. 
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   Gráfico 9 – Uso do óleo de cozinha pós consumo 

 

 

 O fato da maior parte da população (89% dos entrevistados) possuir 

conhecimento sobre os impactos ambientais e a saúde que os resíduos sólidos podem 

causar, mostra o reflexo da sensibilização realizada pela Prefeitura Municipal por meio 

de campanhas de educação ambiental e outros programas.  

A parcela já conhecedora dos impactos, assinalou aqueles que considera de 

maior gravidade, demonstrando realmente o discernimento que possuem (Gráfico 10).

  

 

 

 
        Gráfico 10 – Impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos 

  



59 
 

 O conhecimento da satisfação da população com o serviço de gerenciamento 

dos resíduos sólidos (Gráfico 11) é de vital importância para a organização da gestão 

municipal responsável por este serviço, que deve buscar as melhorias necessárias. 

 

 

 
         Gráfico 11 - Satisfação com o gerenciamento de resíduos 

     sólidos no município 

 

 

 O Gráfico 12 traz algumas das melhorias de maior importância atualmente a 

serem tomadas pelo poder municipal de acordo com a intenção da população.  

 

 

 
   Gráfico 12 - Aspectos a ser melhorados no gerenciamento dos  

           resíduos sólidos no município 
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 Outras melhorias citadas por parte da população são: solução de 

irregularidades na área do aterro sanitário, com relação à água parada; aplicação de 

multas para os donos dos terrenos que não praticam a coleta seletiva ou que 

acumulam lixo nestas áreas; maior número de campanhas de sensibilização sobre a 

correta separação dos resíduos, e destinação dos resíduos especiais, entre outras. 

 Em Serranópolis do Iguaçu, 70% dos entrevistados disseram não possuir 

conhecimento sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) do município, fato que comprova a necessidade do repasse de informações 

à população por parte da gestão municipal sobre a importância e as atitudes 

abrangidas pelo documento. 

 Por fim, foi aberto um espaço no questionário para que a população destaca-

se os pontos positivos com relação à questão da Gestão dos Resíduos Sólidos no 

município, obtendo-se respostas variadas, onde as mais citadas foram: atendimento 

a periodicidade e frequência da coleta; realização da coleta na zona rural; grande 

divulgação por parte do poder municipal com relação às alterações dos serviços; 

aterro sanitário que atende as normas ambientais; existência e importância do centro 

de triagem; e a sensibilização da população a favor da reciclagem. 

 

 

5.1.5.3 Separadores de materiais recicláveis e reutilizáveis 

 

 

 No centro de triagem, há atualmente 6 trabalhadores que fazem parte da 

Associação de Separadores de Serranópolis do Iguaçu criada em 2011, e que 

realizam o serviço de separação secundária do material reciclável de acordo com a 

sua classificação, e posterior prensagem e comercialização destes. Os recursos 

adquiridos com a venda destes materiais são destinados a própria associação, e a 

divisão dos lucros é feita de modo igual entre os associados. O Gráfico 13 apresenta 

a quantidade de materiais separados e vendidos pela Associação no ano de 2014. 
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     Gráfico 13 – Materiais separados e vendidos pela ASSESI em 2014, por meses 

 

 

 Os preços dos materiais recicláveis sofrem variação de acordo com a oscilação 

do mercado consumidor. Para o ano de 2014, o preço médio dos materiais revendidos 

é apresentado na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 – Preço médio recebido por tipo de material 
 

Tipo Preço médio (R$/kg) 

Plástico 1,39 

Papel 0,18 

Metal 2,28 

Vidro 0,03 

           Fonte: Adaptado de ASSESI (2014) 

 

 

 Comparando os preços recebidos pelo kg de material reciclável para o período 

de outubro/2014 a março/2015 na região sul do país, percebe-se que o plástico foi 

comercializado pela média de R$1,78/kg, o papel por R$0,45/kg, o metal por 

R$6,41/kg e o vidro por R$0,03/kg (BV TRADE, 2015). 

 Com relação ao volume dos materiais recicláveis comercializados no Brasil, no 

mesmo período, 13,65% para os plásticos, 7,85% de metais, 14,98% de vidro e 

63,52% do volume total de papel. Na região Sul, estas porcentagens são de: 30,77% 

para os plásticos, 1,10% de metais, 7,17% de vidro e 60,96% de papel (BV TRADE, 
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2015). Já no município de Serranópolis do Iguaçu, a porcentagem de materiais por 

tipo em relação ao volume total é de: 37,23%, 13,18%, 7,97% e 41,62% 

respectivamente. 

A Administração Municipal cede o espaço, o barracão, os maquinários 

necessários, e os equipamentos de proteção individual, além de arcar com os custos 

relacionados à energia, água, e outros auxílios necessários ao bom funcionamento do 

serviço. 

 Em anos anteriores, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente era 

responsável por levar os separadores para outras Associações de materiais 

recicláveis, para que estes pudessem conhecer os dramas vivenciados por estas 

pessoas, além de visualizar novas oportunidades e melhorias. Porém, isto deixou de 

ser realizado atualmente, por falta de recursos financeiros. 

 

 

5.1.3.5.1 Percepção dos membros da Associação dos Separadores de Serranópolis 

do Iguaçu 

 

 

 Com objetivo de levantar os aspectos sociais das pessoas que compõem a 

Associação de Separadores de Serranópolis do Iguaçu foi realizado um questionário 

com cada um destes, que continha ainda, questões sobre a percepção ambiental 

relacionadas a resíduos sólidos. Este questionário esta apresentado no Apêndice C, 

e as informações obtidas são as que seguem. 

 Ao serem questionados sobre o interesse em praticar a separação dos resíduos 

sólidos, todos os 6 membros da Associação de Separadores de Serranópolis do 

Iguaçu afirmaram ter conhecimento e realizarem tal prática, fato que pode ser 

influenciado pela dificuldade que estes trabalhadores enfrentam em suas atividades, 

devido à má separação dos resíduos por parte da população do município.  

 O Gráfico 14 pode ser uma das explicações para o fato destas pessoas estarem 

trabalhando como separadores, pois devido ao baixo grau de escolaridade, estes 

acabam perdendo espaço no mercado de trabalho formal. 
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Gráfico 14 – Grau de escolaridade dos separadores 

 

 

 A totalidade dos separadores afirmaram possuir renda familiar inferior a 2 

salários mínimos, sendo que o entrave para aumento do poder econômico desses 

trabalhadores está na dificuldade de comercialização dos bens separados. 

 Desde a sua fundação em 2011, a Associação de Separadores de Serranópolis 

do Iguaçu possui uma grande rotatividade de trabalhadores, sendo que dos membros 

atuais, 2 deles estão trabalhando desde a sua fundação. O ano de 2013, foi marcado 

pelo maior número de membros, 7 no total, e com 2 destes ainda atualmente 

prestando serviços ao centro de triagem. 

Os separadores possuem conhecimento sobre a importância de seu trabalho, 

sendo que ao darem respostas positivas (83% dos entrevistados), os mesmos 

relataram que auxiliam na conservação do meio ambiente, desenvolvendo a 

separação e encaminhando os resíduos para reciclagem, ao invés de deixá-los para 

serem aterrados, além de relatarem a importância deste trabalho para auxílio na renda 

de suas famílias. 

 A maioria dos trabalhadores afirma (67% dos entrevistados) que a estrutura do 

centro de triagem não é o suficiente para realizar bons trabalhos, reivindicando um 

barracão maior e com melhor ventilação, com mais espaço para armazenagem dos 

resíduos separados e outros objetos. Com relação aos que fizeram uma avaliação 

positiva, ressaltaram a importância da prensa, equipamento necessário nas atividades 

e que atende eficientemente a quantidade de resíduos separados e prensados. 

Com relação ao uso de EPI’s por parte dos entrevistados, foi mencionada a 

necessidade do fornecimento de algum tipo de luva que se adequasse as atividades 

realizadas no local. Com relação aos outros equipamentos concedidos os 



64 
 

trabalhadores estão satisfeitos, sendo que evidenciaram o fato de que a prefeitura 

municipal realiza a troca de materiais quando necessário no menor tempo possível.  

 Quando questionados sobre treinamentos ou orientações antes de iniciarem o 

trabalho no centro de triagem, todos eles afirmaram que ao iniciarem como associados 

participam de capacitação no próprio barracão e que em remotas vezes, participaram 

de cursos e visitas a barracões de outros municípios a fim de visualizar e aprender 

melhores técnicas de serviços, sendo os custos bancados pela prefeitura municipal. 

 Como apresentado anteriormente, os associados possuem uma situação 

financeira considerada crítica, sendo que 67% deles são beneficiados por programas 

sociais. E todos eles, afirmam receber cestas básicas da prefeitura municipal, como 

forma de reconhecimento pelo trabalho e ajuda, buscando melhorar minimamente a 

qualidade de vida de suas famílias. 

 O fato de a maioria dos associados necessitarem pagar aluguel por suas 

moradias mostra a necessidade de maiores benefícios a estas pessoas, 

principalmente devido à baixa renda que recebem pelo trabalho realizado (Gráfico 15). 

Afirma-se assim, a necessidade de minimizar a exclusão social e incluir estes 

trabalhadores nos programas municipais de casas populares, onde as famílias que 

confirmam a renda inferior a 3 salários mínimos são auxiliadas a possuir casa própria. 

 

 

 
    Gráfico 15 – Tipo de moradia da família 

 

 

 O Gráfico 16 demonstra a preocupação ambiental dos separadores e o 

reconhecimento sobre seu trabalho, mas por outro lado, mostra o descontentamento 

com as circunstâncias relacionadas ao emprego, principalmente devido à 

desvalorização desse serviço. 
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          Gráfico 16 – Maiores beneficiados com a separação dos 

      resíduos sólidos 

 

 

 Todos os entrevistados são moradores da área urbana do município e 

afirmaram que o caminhão de lixo passa mais que 3 vezes por semana em sua rua, 

fato que mostra o conhecimento destas pessoas com relação aos dias em que devem 

dispor seus resíduos para coleta, de forma a não deixar os mesmos nas lixeiras por 

tempo superior ao necessário. 

 Com relação aos resíduos especiais, os separadores levam aqueles produzidos 

em suas residências (principalmente pilhas, baterias e lâmpadas) diretamente ao 

centro de triagem, pois, segundo eles, todo este tipo de resíduo coletado é 

encaminhado para o barracão, inclusive aqueles dispostos nos pontos de coleta 

específicos. 

 Todos os separadores do centro de triagem afirmaram utilizar 2 litros de óleo 

de cozinha por mês em suas residências, número inferior à média nacional. Assim, o 

Gráfico 17 mostra a destinação deste material, onde uma parte deles ainda faz a 

destinação incorreta deste resíduo, descartando-o no esgoto. Embora, fato que 

merece destaque é que metade dos associados guarda o óleo utilizado para fazer 

sabão, mesma atitude tomada pela maior parte da população do município. 
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                                  Gráfico 17 – Destino do óleo de cozinha utilizado 

 

 

 Todos os membros da Associação de Separadores de Serranópolis do Iguaçu 

possuem conhecimentos sobre os malefícios que os resíduos sólidos podem causar 

ao meio ambiente e a saúde humana. E ao citarem os piores impactos, tem-se a 

contaminação da água como a mais lembrada, além da poluição visual e problemas 

de saúde como contaminações e doenças que podem ser transmitidas. O Gráfico 18 

mostra o número de vezes que cada um dos impactos potenciais foram citados. Pode-

se ressalvar que 4 dos entrevistados citaram o fato de que os resíduos sólidos quando 

mal dispostos, podem armazenar água, tornando-se possíveis focos de mosquitos 

transmissores da dengue e outras doenças. 

 

 

 
Gráfico 18 – Impactos ambientais considerados mais graves 

         causados pelos resíduos 
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 Todos os separadores disseram estarem satisfeitos com o gerenciamento dos 

resíduos sólidos realizado em Serranópolis do Iguaçu. Porém, ainda assim, há 

algumas melhorias que segundo eles são necessárias, como mostra o Gráfico 19. Os 

associados ainda lembraram, a necessidade de programas de sensibilização ou 

outras ações por parte do poder público municipal para que a população faça a correta 

separação dos resíduos sólidos, pois há grandes volumes de material que chega ao 

centro de triagem contaminados por materiais orgânicos, perdendo assim seu 

potencial de reciclagem. Fato que, influencia na renda destas pessoas e no volume 

de rejeitos encaminhados ao aterro sanitário. 

 

 

 
Gráfico 19 – Melhorias necessários ao sistema de gerenciamento  

         de resíduos sólidos em Serranópolis do Iguaçu 

 

 

Nenhum dos entrevistados possui conhecimento sobre o PMGIRS de 

Serranópolis do Iguaçu, fato que se compara à população, e que revela a necessidade 

de maiores informações para todos os munícipes sobre a importância deste 

documento. 

E por fim, quando questionados sobre os pontos positivos do gerenciamento 

dos resíduos sólidos em Serranópolis do Iguaçu, os entrevistados de forma geral 

definiram o município como avançado nas questões de cuidados com os resíduos 

sólidos, ressaltando que a recolha é feita com comprometimento, e o devido cuidado 

com resíduos perigosos que são estocados até formar um volume expressivo e 

encaminhado para empresas específicas. 
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5.1.5.4 Educação ambiental 

 

 

 No município existe o Programa Serranópolis 100% limpa, que busca a 

proteção ambiental, desde a limpeza urbana até a gestão dos resíduos sólidos e a 

coleta seletiva. Criado com objetivo de executar um Plano integrado e participativo de 

gerenciamento de resíduos sólidos, a ampliação do barracão onde é realizada a 

triagem do lixo, e a capacitação de agentes ecológicos, principalmente na escola 

municipal para que o hábito de preservar seja formado. 

 Outro programa realizado no município foi o “Lixo que não é lixo”, iniciado em 

2012 com trabalhos de educação e sensibilização ambiental, devido à urgente 

necessidade da correta separação do lixo em seco e úmido por parte da população, 

para a melhor eficiência da separação do material reciclável no centro de triagem.  

 O programa “Lixo que não é lixo” iniciou-se com a entrega de flyers educativos 

de porta em porta, onde estavam exemplificados os tipos de materiais recicláveis e 

orgânicos. Entregou-se ainda à população objetos do tipo ímã de geladeira que 

continham os dias exatos de coleta de cada tipo de material na área urbana do 

município. Para a melhoria da campanha, foi feita a aquisição de mais um caminhão 

para a coleta separada dos materiais secos e úmidos, com dias alternados e 

específicos para cada coleta, melhorando significativamente a colaboração da 

população com relação a separação de seus resíduos. 

 No município são realizados ainda, atividades de educação ambiental com as 

crianças da Escola Municipal com relação à questão dos resíduos sólidos, para que 

estas fiquem cientes da importância da não geração, reutilização, reciclagem e correta 

destinação, além da prática da coleta seletiva. Estas atividades geralmente são 

realizadas por estagiários da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, ou ainda, 

pelos próprios membros desta, por meio de palestras e/ou atividades recreativas. 

 Atividades práticas são também realizadas em programas de educação 

ambiental, principalmente para as crianças da escola municipal, envolvendo 

atividades de plantio de mudas de árvores, visitas ao aterro sanitário e centro de 

triagem.  

 Campanhas de sensibilização são efetivadas quando necessário, 

principalmente com assuntos que se referem a correta separação dos resíduos para 

posterior coleta seletiva e a correta destinação de resíduos perigosos. 
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5.1.6 Logística Reversa 

 

 

As cadeias de logística reversa existentes em Serranópolis do Iguaçu são 

apresentadas no Quadro 5. 

 

 

Tipo de 
resíduo 

Forma de coleta 
Responsável pela 

destinação 

Eletrônicos 
Munícipes devem entregar seus aparelhos nos 

ecopontos pré estabelecidos. 
Krefta Tecnologia em 

Serviços 

Pilhas e 
baterias 

Consumidores devem entregar nos pontos de coleta 
estabelecidos; Não há revendedores que recebem o 

material. 

Quando houver grande 
volume armazenado no 
Centro de Triagem, será 

firmado contrato com 
empresa especializada 

Pneus 

Aqueles utilizados para serviços da Prefeitura, ou 
aqueles encontrados dispostos em vias públicas ou 

terrenos, são recolhidos pelo serviço municipal e 
guardados no barracão do pátio de máquinas; Os 
vendedores particulares, são os responsáveis pela 
recepção e correta destinação de seus materiais. 

Empresa especializada 

Embalagens 
de 

agrotóxicos 

Utilizadores após realizar a tríplice lavagem, 
encaminham as embalagens para os pontos de coleta 

nas empresas revendedoras. 

ACCO (Associação dos 
Comerciantes de 

Agroquímicos da Costa 
Oeste) 

Lâmpadas 
Recolhidas juntamente com o lixo domiciliar, e 

encaminhadas para armazenamento no Centro de 
Triagem. 

Quando houver grande 
volume armazenado no 
Centro de Triagem, será 

firmado contrato com 
empresa especializada 

Óleos 
lubrificantes 

Os materiais gerados pelos serviços da Prefeitura 
Municipal são armazenados e posteriormente 

destinados; Outras empresas utilizadoras destes 
materiais são as responsáveis pela correta 

destinação. 

Empresa especializada 

    Quadro 5 - Forma de coleta e responsáveis pela correta destinação por tipo de resíduo 

 

 

5.2 COMPARAÇÃO DO PMGIRS COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

 

Segundo o artigo 18 da Lei Nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010) a elaboração do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos por parte dos Municípios e 

do Distrito Federal é condição essencial para que estes tenham acesso aos recursos 
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da União ou aqueles por ela controlados, como os convênios que se destinam a 

empreendimentos de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou 

ainda, para receberem benefícios por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito para a mesma finalidade.  

 Neste contexto, o Quadro 6 apresenta uma comparação entre o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Serranópolis do Iguaçu e o 

seu conteúdo mínimo estabelecido pelo Art. 19 da Lei 12.305/2010.
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(continua) 

 

Conteúdos mínimos exigidos pela Lei Federal 12.305/2010 Contemplado 
Contemplado 
parcialmente 

Não 
contemplado 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o 
volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;  X  

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, 
observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento 
ambiental, se houver;   X  

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com 
outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais 
estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;    X 

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos 
termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta 
Lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  X   

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;   X  

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos;    X 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20, 
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições 
pertinentes da legislação federal e estadual;  X  

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as 
etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;    X 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização;    X 

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e 
a reciclagem de resíduos sólidos;  X   

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda, se houver;    X 

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos 
resíduos sólidos;   X  
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(conclusão) 

 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;    X 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  X   

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na 
logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  X   

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e 
operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas 
de logística reversa previstos no art. 33;   X 

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;    X 

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;    X 

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual 
municipal.    X 

Quadro 6 - Comparativo do conteúdo mínimo para o PMGIRS estabelecido pela Lei Federal nº 12.305/2010 
Fonte: Adaptado da Lei Federal nº 12.305/2010 
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5.3 PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS AO GERENCIAMENTO DE RSU DO 

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU 

 

 

5.3.1 Projetos de Educação Ambiental 

 

 

 São necessárias práticas de educação ambiental pontuadas claramente no 

intuito de conscientizar a população e sensibilizar entidades públicas e privadas com 

relação aos assuntos de: minimização da geração dos resíduos; e a correta separação 

e destinação dos resíduos. 

 Desta forma, todo o sistema de gerenciamento integrado de Serranópolis do 

Iguaçu terá sucesso se conseguir envolver toda a sociedade civil do município, que 

deverá fazer sugestões de alternativas para o eficiente rumo do projeto, fazendo com 

que se sintam parte do processo de construção e órgãos ativos em cada uma das 

etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos. Assim, é necessário que o poder 

municipal desenvolva formas de integração da comunidade na implantação de 

programas ambientais. 

 As campanhas de educação ambiental devem frisar a forma de como os 

resíduos devem ser separados em úmidos e secos, a fim de facilitar a tarefa dos 

trabalhadores do centro de triagem.  

 Entre as ações de educação ambiental a serem desenvolvidas pode-se citar a 

realização de palestras e peças teatrais nas escolas municipais e colégios estaduais 

do município; publicação de panfletos e cartilhas que abrangem a importância da 

correta separação, convênios com ONGs que tenham seus projetos relacionados a 

coleta seletiva, reciclagem e compostagem; criação e incentivos a eventos ambientais. 

 

 

5.3.2 Criação do Pátio de Compostagem 

 

 

 Serranópolis do Iguaçu possui cerca de 60% de todo o seu resíduo constituído 

por material orgânico, fato que comprova a necessidade de tratamento destes 
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resíduos por meio da compostagem a ser realizada em área adjacente ao aterro 

sanitário. 

 Assim, buscando manter a qualidade do composto orgânico originado por este 

processo com relação a presença de patógenos, deverá ser realizado o controle da 

temperatura e do tempo de exposição do composto. É necessária ainda a  da 

população buscando a eficiente separação da fração orgânica dos resíduos sólidos, 

além de uma boa condução no processo de compostagem para que o fertilizante 

produzido a partir do resíduo sólido urbano tenha uma boa qualidade para uso e 

mercado. 

 Buscando viabilizar este processo, e dar um destino correto para os resíduos 

oriundos das podas de árvores, estes podem passar por um processo de trituração, e 

posteriormente serem utilizados na compostagem juntamente com os resíduos 

orgânicos. 

 O equipamento para triturar os galhos, assim como as outros maquinários e 

investimentos deverá ser feito pela administração do município, podendo ser 

destinado para este fim, os recursos recebidos pelo ICMS Ecológico relacionado ao 

Parque Nacional do Iguaçu. 

 No caso de Serranópolis do Iguaçu, a compostagem poderá ser realizada pelos 

membros da Associação de Separadores de Serranópolis do Iguaçu, fortalecendo 

assim a sua inclusão social e geração de renda para os separadores. 

 Por ser um município de pequeno porte e ter sua base sustentada na 

agricultura, o produto final estabilizado chamado de composto, poderá ser destinado 

para contribuir no processo de cultivo de plantas. 

 O processo de compostagem será dimensionado de acordo com o volume de 

resíduos a ser tratado, deste modo, a mistura será feita de acordo com a porcentagem 

adequada de cada um, determinada por uma caracterização prévia dos resíduos. 

Estes resíduos serão removidos para uma área de maturação, onde serão formadas 

leiras com 3 a 4 metros de largura e com 1,5 a 1,8 m de altura, por comprimento a ser 

determinado. Nos primeiros 15 dias, os resíduos enleirados serão periodicamente 

revirados de 3 a 5 vezes, e quando maturados, com média de 120 dias, o composto 

orgânico estará pronto para distribuição ou venda.  

 

 



75 
 

5.3.3 Centro de Triagem 

 

 

 O centro de triagem trata-se de uma ferramenta indispensável para o bom 

gerenciamento dos resíduos sólidos municipais, sendo assim são necessárias 

adequações buscando deixá-lo em situação harmoniosa para com o meio ambiente e 

os trabalhadores empenhados na segregação dos resíduos. 

 Sugere-se para o centro de triagem um barracão maior, para serem realizadas 

as atividades de segregação em área coberta, além de que desta forma, apresentaria 

um espaço adequado para armazenar os resíduos recolhidos em dias que 

supostamente ocorressem paradas no centro de triagem acumulando-se estes para 

os dias posteriores. 

 É necessário ainda, que a prefeitura municipal realize a estruturação de alguma 

forma para cobrir os materiais que após serem separados e prensados ficam 

depositados em área descoberta, e susceptíveis a intempéries (Fotografia 9), 

aguardando somar-se um volume necessário para que as empresas que compram 

estes materiais possam vir buscá-los. Desta forma evitar-se-ia o acúmulo de água que 

pode se tornar vetor de doenças.  

 

 

 
    Fotografia 9 – Resíduos já separados depositados em área descoberta 

 

 

 Indica-se ainda, a instalação de exaustores no barracão do centro de triagem, 

uma vez que se trata de uma reivindicação dos trabalhadores locais. Uma melhor 
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ventilação é necessária para se obter boas condições de saúde e segurança no 

trabalho dos separadores. Ressalta-se que deve acontecer um acompanhamento 

frequente por parte dos profissionais da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 

para manter as atividades ocorrendo de forma correta e segura. 

 Outra melhoria de necessidade urgente é a construção de uma área coberta 

afastada do barracão do centro de triagem, para armazenar resíduos especiais como 

pilhas, baterias e lâmpadas. Pois como verifica-se na Figura 3 estes resíduos mesmo 

que colocados em manilhas com o fundo concretado, ficam sem cobertura, e ao 

entrarem em contato com a chuva, possibilitam a infiltração de água contaminada por 

elementos tóxicos presentes nestes resíduos. 

 

 

5.3.4 Nova Área para Implantação de Aterro Sanitário 

 

 

 Devido ao fato de o aterro sanitário municipal ter sua vida útil programada até 

o ano de 2017, é de vital importância o estudo para uma nova área de implantação de 

um novo aterro sanitário. 

 Na instalação de um aterro sanitário, são necessários alguns estudos a fim de 

detectar a viabilidade e aptidão da utilização destas possíveis áreas. A importância 

destes levantamentos para uma nova área de instalação, está ligada com a 

significativa diminuição nos gastos com preparo, operação e posterior encerramento 

do aterro, além de contribuir com a minimização dos riscos ao meio ambiente e à 

saúde pública. 

 Inicialmente, calcula-se a área total necessária para um novo aterro sanitário, 

incluindo nesta as áreas de locomoção e administrativa, entre outras. O cálculo é 

apresentado no Quadro 7, sendo a área total necessário de 24.415 metros quadrados, 

ou 2,44 hectares. Sendo está a área superficial total necessária para posterior escolha 

dos terrenos. 
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Cálculo da área Unidade Equações Sigla 

Largura inferior 2 m - Li 

Largura superior 6 m - Ls 

Largura média 4 m (𝐿𝑖 + 𝐿𝑠)

2
 

Lm 

Altura da 

trincheira 

3 m - H 

Volume da 

trincheira 

406,95 m³ 
(

𝑃 ∗ 𝐺𝑃𝐶

𝑌 
) ∗ 𝑇𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 

Vt 

Comprimento das 

trincheiras 

33,91 m 𝑉𝑡

𝐻 ∗ 𝐿𝑚
 

C 

Área total do 

aterro sanitário 

24415,2 m² 𝐴𝑢 ∗ 2 AT 

     Quadro 7 – Parâmetros necessários para o cálculo da área do aterro sanitário 

 

 

 Para a seleção das áreas e posterior análise, foi empregada a metodologia de 

Lupatini (2002) os softwares Google Earth e Spring.  

 Os critérios com características ambientais a serem levados em conta 

receberam pesos, de 1 a 3, e notas, de 0 a 5 para as faixas de avaliação relacionadas. 

A mensuração do valor das áreas se dá posteriormente pela soma das notas 

atribuídas, multiplicando-se pelo peso de cada critério, sendo que a área com maior 

valor no resultado é a mais provável de ser escolhida para implantação de um novo 

aterro sanitário, e as demais, serão definidas como secundária e terciária. 

 O Anexo B apresenta as características ambientais a serem levadas em 

consideração, objetivando-se relacionar as características ambientais com os valores 

atribuídos. E o Anexo C traz os critérios, pesos, faixas de avaliação e suas notas 

respectivas levando em consideração os fatores e condições antrópicas e de uso do 

solo.  

Assim, seguindo os critérios estabelecidos nos Anexos B e C foram 

encontradas as seguintes três possíveis áreas para a implantação do aterro em 

trincheiras, todas englobadas no município relacionado. 
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   Figura 2 – Possível área (1) para instalação de futuro aterro sanitário 
   Fonte: Adaptada de Google Earth (2015). 

 

 

 A área 1 (Figura 2) possui perímetro de 724 metros, totalizando 

aproximadamente 3 hectares, e apresentando portanto, a possibilidade para um futuro 

aumento do aterro se necessário. A distância aos recursos hídricos é superior a 1000 

metros, minimizando a possibilidade de eventuais contaminações, e o solo é 

classificado como areno-argiloso, possuindo então resistência física e mecãnica. A 

declividade do terreno está na faixa de 8 a 20%, sendo caracterizada como média e 

possibilitando a implantação do aterro sanitário. Por ser uma área agricultável, a 

presença de fauna e flora são pouco expressivas, e não há espécies silvestres e 

ameaçadas para os dois casos, e o tamanho da área possibilita uma vida útil para o 

aterro entre 12 e 18 anos. Com relação às características antrópicas, a área está 

distanciada dos núcleos populacionais em cerca de 5 mil metros, e de moradias 

isoladas em mais de mil metros, e pertence a um só proprietário. 
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    Figura 3 - Possível área (2) para instalação de futuro aterro sanitário  
    Fonte: Adaptada de Google Earth (2015). 

 

 

A área 2 (Figura 3), está possui perímetro de 711 metros, com 

aproximadamente 3,2 hectares de área, possibilitando futuros aumentos se 

necessário. A distância de recursos hídricos é maior que 1.000 metros, diminuindo a 

possibilidade de eventuais contaminações. As características do solo, declividade do 

terreno, a presença de flora e fauna e a possibilidade de vida útil do aterro sanitário 

são análogas a da área 1. Já com relação às características antrópicas e de uso de 

solo a área possui uma distância de núcleos populacionais na faixa de 2.500 metros, 

e de moradias isoladas de cerca de 400 metros, a área apresenta apenas cultivo 

agrícola e pertence apenas a um proprietário. 

 

 

 
Figura 4 -  Possível área (3) para instalação de futuro aterro sanitário 

                  Fonte: Adaptada de Google Earth (2015). 
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A área 3 (Figura 4) apresenta aproximadamente 3 hectares de área, com um 

perímetro de cerca de 708 metros, possibilitando aumentos futuros da obra se 

necessários. Localizada a uma distância de 8,7 km do município vizinho de 

Medianeira, em distância de vias, o que pode auxiliar futuramente em um plano 

intermunicipal de disposição final de resíduos sólidos. Possui mais de mil metros de 

distância dos recursos hídricos, minimizando a possibilidade de contaminação. O tipo 

de solo, a declividade do terreno, a existência de flora e fauna e a oportunidade de 

vida útil do projeto e são idênticas as das outras duas áreas citadas anteriormente. A 

distância do núcleo populacional mais próximo é de cerca de 2.500 metros e de 

moradias isoladas de 600 metros, a área é utilizada apenas para cultivos agrícolas e 

pertence a um proprietário. No caso desta área, já existe, ao sul, uma barreira vegetal 

criada por uma mata plantada. 

A Figura 5 apresenta a disposição das 3 áreas analisadas. 

 

 

 
      Figura 5 - Disposição das áreas possíveis para instalação de futuro aterro sanitário  
      Fonte: Adaptada de Google Earth (2015). 

 

 

Após a escolha das três possíveis áreas os critérios foram verificados e o 

Quadro 8 abaixo pôde ser posteriormente criado para a mensuração e análise das 

mesmas, levando-se em conta os Anexos B e C. 
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Critérios Pesos 
Notas Pontuação 

Área 1 Área 2 Área 3 Área 1 Área 2 Área 3 

1 3 5 5 5 15 15 15 

2 2 3 3 3 6 6 6 

3 1 3 3 5 3 3 5 

4 2 5 5 5 10 10 10 

5 2 5 5 5 10 10 10 

6 3 3 3 3 9 9 9 

7 3 3 5 5 9 15 15 

8 1 5 3 5 5 3 5 

9 2 2 2 2 4 4 4 

10 3 3 3 3 9 9 9 

Soma Total 80 84 88 

Quadro 8 - Mensuração dos valores encontrados para os critérios segundo sua área 
Fonte: Autores (2014). 

 

 

De acordo com o Quadro 8 acima e pela metodologia de Lupatini, conclui-se 

que melhor área para a implantação do novo aterro em trincheiras é a de número 3, 

com pontuação total de 88. Caso ocorra alguma adversidade e esta não possa receber 

o projeto a área número 2 deve ser escolhida secundariamente, com 84 pontos, 

deixando para um terceiro caso a área número 1, que obteve uma pontuação de 80.  

Pode-se levar em consideração também que todas as áreas podem ter seus 

limites aumentados, majorando assim, a vida útil do aterro. Caso haja necessidade no 

futuro o município de Medianeira - PR, poderá utilizar também a área número 3 para 

disposição final de seus resíduos por meio de um plano intermunicipal, através de 

modelos compartilhados com relação à disposição final, angariando recursos 

financeiros para o município a qual pertence o aterro, no caso Serranópolis do Iguaçu, 

observando mais um motivo para a escolha desta área. 

Embora a área 3 seja a recomendada, deve-se levar em consideração a 

existência do centro de triagem em área adjacente ao aterro sanitário atual, assim 

sendo, entende-se que a área como maior potencial de utilização para o novo aterro 

é a 2, devido aos aspectos econômicos, técnicos e ambientais ligados ao transporte 

dos resíduos do centro de triagem para o futuro aterro municipal.  
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5.3.5 Resíduos da Construção Civil 

 

 

 O volume de resíduos da construção civil gerado atualmente é grandioso, fato 

que mostra o desperdício de material, descaso com o meio ambiente e saúde pública, 

devido a potencialidade em ser criadouro de animais peçonhentos e mosquitos.  

Os custos deste desperdício são distribuídos pela cadeia produtiva e 

sociedade, influenciados pelo aumento do valor dos imóveis, remoção, tratamento e 

transporte destes resíduos. Evidenciando tal situação, em Serranópolis do Iguaçu todo 

o volume de resíduos da construção civil é atualmente encaminhado para a pedreira 

municipal já encerrada e em fase de recuperação. 

 Assim, uma possível reutilização destes resíduos é a sua utilização em 

recuperação de estradas rurais do município, posteriormente a sua recolha, 

reciclagem e processamento. 

 Além dos benefícios ambientais que esta técnica de recuperação traz, a 

questão econômica também pode ser influenciada, destacando-se as melhorias para 

o escoamento da produção rural até os centros de distribuição, diminuindo os gastos 

com combustível e manutenção dos veículos, além de permitir a utilização de todos 

os componentes minerais do entulho. Já os benefícios sociais estão no fomento da 

agricultura familiar através do aumento de renda, e melhoria na qualidade de vida das 

comunidades locais. 

 Outra relevante evidência desta pratica é a compactação e durabilidade do 

produto, que diminuem os custos com manutenção periódica destas estradas, 

possibilitando boas condições por longo período. 

 Neste sentido, é recomendado que o poder público municipal crie programas para 

reciclagem destes resíduos, prestando assistência técnica e treinamento aos trabalhadores 

da Associação de Separadores de Serranópolis do Iguaçu. Posteriormente, pode-se 

viabilizar a organização de um sistema logístico de coleta seletiva eficiente para estes 

resíduos no município. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Serranópolis do Iguaçu possui seu gerenciamento de resíduos sólidos realizado 

pela prefeitura municipal desde a sua emancipação, e após a implantação do sistema 

de coleta seletiva, ocorreu à viabilização da criação da Associação de Separadores 

de Serranópolis do Iguaçu, socializando os benefícios da reciclagem. 

 Um fato comum do local estudado aos municípios brasileiros é a falta de dados 

relativos à geração de resíduos sólidos, tanto os domésticos, de serviços de saúde, 

varrição e poda, não havendo conhecimento exato do volume de resíduos produzidos, 

o que traz dificuldades para o dimensionamento do sistema de gerenciamento. 

 Entende-se que a administração do município de estudo tem buscado 

desenvolver soluções viáveis para os resíduos sólidos urbanos, apesar de suas 

limitações principalmente financeiras e técnicas, entretanto para obter sucesso em 

suas atividades é necessária a participação de toda a população realizando a correta 

separação dos resíduos gerados em suas casas. 

 Abordar a totalidade dos elementos instituídos pelo documento do Ministério do 

Meio Ambiente no Brasil é essencial para a competente elaboração de um diagnóstico 

da situação atual e do prognóstico da situação futura dos resíduos sólidos em um 

município, sendo dever da gestão municipal repassar as informações necessárias 

para a construção destes estudos. 

 A realização do diagnóstico dos resíduos sólidos para o município objeto de 

estudo é de extrema importância, pois possibilita conhecer os problemas 

fundamentais a serem solucionados pela gestão municipal, além dos pontos que 

precisam ser melhorados para se enquadrarem no que tange a legislação vigente. O 

plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos do município visa apresentar a 

situação destes, buscando a melhoria contínua na gestão de todos os tipos de 

materiais gerados no município e a adequação à legislação ambiental vigente. 

 De acordo com o conteúdo mínimo abordado pela Lei Federal 12.305 de 2010, 

o plano elaborado para o município de Serranópolis do Iguaçu deve receber atenção 

especial, devido ao fato de levar em consideração somente alguns pontos impostos 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 Sugere-se para futuros projetos uma abordagem prática dos elementos citados, 

além de viabilizar economicamente as melhorias levantadas por este trabalho. 
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ANEXO A – Informações cedidas pelo município de Serranópolis do Iguaçu ao 

Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 

 

 

(continua) 

Aspecto 2010 2011 2012 2013 

Prestadores de serviços relacionados aos resíduos 
sólidos 

SANEPAR SANEPAR SANEPAR SANEPAR 

Há empresa com contrato de delegação para algum 
ou todos os serviços de limpeza urbana do 

município? 
Não Não Não Não 

 Existem catadores de materiais recicláveis que 
trabalham dispersos na cidade?  

Não Não Não Não 

Os catadores estão organizados em Cooperativas 
ou Associações? 

Não Sim Sim Sim 

Existe algum trabalho social por parte da prefeitura 
direcionado aos catadores? 

Não Sim Sim Sim 

 O serviço prestado pela Prefeitura com relação ao 
RCD é cobrado do usuário? 

Não Não Não Não 

Quantidade de RCD coletado pela Prefeitura 
Municipal (tonelada/ano)? 

300 400 900 700 

Há agentes autônomos que prestam serviço de 
coleta de RCD utilizando-se de caminhões tipo 

basculantes ou carroceria no município? 
Não Não Não Não 

A Prefeitura executa usualmente a coleta 
diferenciada de RCD no município? 

Sim Sim Sim Sim 

Os RSD coletados são enviados para outro 
município? 

Não Não Não Não 

É utilizada balança para pesagem rotineira dos 
resíduos sólidos coletados? 

Não Não Não Não 

 População urbana atendida no município pela 
coleta de RSD 

2.322 2.315 2.309 2.372 

 Quantidade de RDO coletada pelo agente público 
(tonelada/ano)? 

350,8 365 386 464 

Quantidade total de RPU coletada por todos os 
agentes executores (tonelada/ano)? 

4 2   2 

Percentual da população atendida com frequência 
diária (%)? 

0 0 0 0 

Percentual da população atendida com frequência 
de 2 ou 3 vezes por semana (%) 

100 100 100 100 

Os RPU (provenientes da varrição ou limpeza de 
logradouros públicos) são recolhidos junto com os 

resíduos domiciliares (RDO)? 
Não Não Não Não 

Existe o serviço de capina e roçada no município? Sim Sim Sim Sim 

Quantidade total de materiais recicláveis 
recuperados (toneladas/ano)? 

128,7 121 220 89 

Quantidade de papel/papelão recicláveis 
recuperados (toneladas/ano)? 

52 48,4 61 46 

Quantidade de plásticos recicláveis recuperados 
(toneladas/ano)? 

14,7 25,5 45 37 
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(continuação) 

Aspecto 2010 2011 2012 2013 

Quantidade de metais recicláveis recuperados 
(toneladas/ano)? 

46 25,6 27 1 

Quantidade de vidros recicláveis recuperados 
(toneladas/ano)? 

16 21,5 87 5 

Quantidade recolhida na coleta seletiva executada 
pela prefeitura? 

169,4 163 300 94 

Ocorrência de coleta seletiva porta a porta 
executada pelo agente público ou empresa 

contratada 
Sim Sim Sim Sim 

Execução de coleta seletiva porta a porta por 
organizações de catadores 

Sim Não Não Não 

A Prefeitura cobra pelos serviços de coleta regular, 
transporte e destinação final de RSU 

Sim Sim Sim Sim 

A prefeitura cobra pela prestação de serviços 
especiais ou eventuais de manejo de RSU? 

Não Não Não Não 

Despesas dos agentes públicos com o serviço de 
coleta de RDO e RPU? 

42.491,52 52.600,00 54.756,00 78.144,84 

Despesa com empresas contratadas para coleta de 
RSS 

4800 4000 5034,24 15480 

Despesa dos agentes públicos com o serviço de 
varrição 

14280 25000 26025 45000 

Despesa dos agentes públicos executores de 
serviços de manejo de RSU (R$/ano) 

56.771,52 77.600,00 80.781,00 78.144,84 

Despesa total com serviços de manejo de RSU 
(R$/ano) 

61.571,52 81.600,00 85.815,24 138.624,84 

Receita arrecadada com a cobrança de taxas e 
tarifas referentes à gestão e manejo de RSU 

(R$/ano) 
23.493,24 24.827,61 34.171,81 64.330,59 

A Prefeitura recebeu algum recurso federal para 
aplicação no setor de manejo de RSU? 

Não Não Não Não 

 A prefeitura exerce algum tipo de controle sobre os 
executores (externos)de RSS? 

Não Não Não Não 

Despesa média por empregado alocado nos 
serviços do manejo de RSU (R$/empreg) 

12.314,30 16.320,00 17.163,05 27.724,97 

Despesa per capita com manejo de RSU em 
relação à população urbana (R$/hab) 

26,52 35,25 37,17 58,44 

Massa coletada (RDO+RPU) per capita em relação 
à população urbana (kg/hab/dia) 

0,42 - 0,46 0,54 

 Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + 
RPU) (R$/ton) 

119,76 - 141,12 167,69 

 Incidência do custo do serviço de coleta (RDO + 
RPU) no custo total do manejo de RSU (%) 

69,01 64,46 63,81 56,37 

Massa recuperada per capita de materiais 
recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em 

relação à população urbana (Kg/hab/ano) 
55,43 52,27 95,28 37,52 

Taxa de material recolhido pela coleta seletiva 
(exceto mat. orgânica) em relação à quantidade 
total coletada de resíduos sól.  domésticos (%) 

48,29 44,66 77,72 20,26 

Massa per capita de materiais recicláveis 
recolhidos via coleta seletiva (Kg/habitante/ano) 

72,9 70,41 129,93 39,63 
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ANEXO B – Características ambientais levadas em consideração 

 

 

Critério N Definição/Justificativa/Observações Faixas Nota Peso 

Distância 

de 

recursos 

hídricos 

1 

Baseado no critério de distanciamento da 

portaria nº124 de 20/08/80 do Ministério do 

Interior, que estabelece que unidades poluidoras 

devem estar a uma distância mínima de 200m. 

200 0 

3 
200-499 3 

500-1.000 4 

>1.000 5 

Tipo de 

solo, perfil 

do solo 

2 

De acordo com o tipo do solo temos também 

velocidade de infiltração, estrutura física, 

resiliência e capacidade de suporte de carga 

diferenciados. 

Arenoso 1 

2 
Areno-argiloso 3 

Argiloso 5 

Declividade 

do terreno 
3 

A declividade está relacionada com muitos outros 

fatores importantes, bem como escoamento 

superficial, estrutura do solo e resistência a 

desmoronamentos. 

Alta >20 0 

1 
Média 8-20 3 

Baixa 0-8 5 

Flora 4 
Percentual da área ocupada por vegetação 

Silvestre ou ameaçada 

>60  0 

2 

30-60 2 

10-30 3 

1-10 4 

0 5 

Fauna  5 Presença de animais ameaçados ou silvestres 

Grande 

presença 
0 

2 
Pouca 

presença 
3 

Nenhuma 

presença 
5 

Fonte: Adaptado de Lupatini (2002)  
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ANEXO C – Características Antrópicas e de Uso do Solo 

 

 

Critério N Definição/Justificativa/Observações Faixas Nota Peso 

Vida útil do 
aterro 

6 

Atrelada com a área do terreno em que 
se quer implantar o aterro, relacionada 
com a compra de terra, geração per 
capta, população e taxa de coleta. 

>8 0 

3 
8-12 2 

12-18 3 

>18 5 

Distância dos 
núcleos 

populacionais 
7 

Tendo adotado como valor máximo de 
10km devido ao custo do transporte, o 
valor mínimo varia devido ao não 
interesse da população da possível 
instalação de um aterro em locais 
próximos de suas moradias. 

100-250 m 0 

3 

250-500m 1 

500-2.000m 3 

2.000-4.000m 5 

4.000-10.000m 2 

Distância de 
moradias 
isoladas 

8 

Bem como no item anterior, moradias 
isoladas também não desejam a 
implantação de um aterro sanitário em 
suas proximidades 

100-200 1 

1 200-500 3 

500-1.000 5 

Uso da área 9 
Leva-se em consideração o fator de 
uso da área, atrelado principalmente 
ao aspecto econômico. 

Florestas naturais 0 

2 

Florestas plantadas 1 

Cultivo agrícola 2 

 Pastagem para 
animais 

3 

Nenhum uso 5 

Número de 
proprietários 

da área 
10 

Quando a área possui mais de um 
proprietário existe uma maior 
dificuldade de compra e um maior valor 
agregado a esta, visto que se a área se 
encontra em posse do município o 
valor de investimento inicial é mínimo. 

Mais de 5 
proprietários 

0 

3 

2-5 1 

1 3 

Área pertencente 
ao município 

5 

 Fonte: Adaptada de Lupatini (2002). 

 

 


