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RESUMO

Falhas na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU)
caracterizam alguns dos problemas enfrentados pelas administrações públicas
brasileiras, independentemente do porte do município. Neste contexto, a presente
pesquisa buscou analisar o sistema de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos
urbanos em Campo Mourão – Paraná. Para tanto, fez-se a descrição do sistema
atual de coleta, as análises qualiquantitativa dos RSU gerados e análise da geração
per capita de resíduos. A análise quantitativa foi realizada a partir da pesagem dos
caminhões coletores antes e depois da descarga dos resíduos enquanto a análise
qualitativa foi realizada por quarteamento. Ambos procedimentos de caracterização
dos RSU foram realizados no período compreendido entre os meses de junho e
julho de 2014, totalizando 10 amostragens efetuadas em turnos e dias da semana
alternados, variando entre os caminhões provenientes dos três setores da coleta.
Posteriormente, fez-se uma análise comparativa entre os resíduos provenientes dos
bairros com aqueles coletados na área central. O processo de análise e identificação
de falhas foi realizado por meio de uma análise multicriterial de variáveis para cada
etapa do fluxo dos RSU e teve por finalidade correlacionar os problemas de gestão
existentes na cidade e seus respectivos impactos ambientais com as falhas
detectadas nos instrumentos de gestão existentes. Com base nos dados obtidos, o
índice de geração per capita de RSU da cidade de Campo Mourão/PR determinado
foi de aproximadamente 0,765 kg hab-1 dia-1. A coleta seletiva realizada na cidade
abrange todos os bairros e é realizada duas vezes por semana, sendo coletados
2,33 t dia-1 de resíduos recicláveis, os quais são encaminhados para duas
associações de catadores. O método utilizado para a disposição final dos resíduos
sólidos urbanos é o aterro sanitário. Em relação aos problemas de gerenciamento e
seus respectivos impactos ambientais, na primeira etapa do fluxo (Geração,
Caracterização e Acondicionamento) o problema refere-se ao acondicionamento
irregular. Na etapa de coleta e transporte foram identificados dois problemas:
impasses no sistema de coleta e estado de conservação do caminhão coletor. Por
fim, na última etapa referente ao tratamento e disposição final foram apontados três
problemas, sendo eles: falhas no programa de coleta seletiva, ausência de cobertura
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das camadas diárias e falhas no método de disposição final. As falhas nos
instrumentos de gestão disponíveis corroboram para que os problemas de gestão
levantados nas diversas etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos
ocorram. Além das deficiências nos instrumentos de gestão observou-se outro
empecilho em relação aos RSU que se refere a questões educacionais, de cultura e
de informação da comunidade. Espera-se que os dados encontrados sirvam de
subsídios para futuras aplicações e melhorias no processo de coleta e disposição
final dos resíduos sólidos urbanos e que este auxilie os gestores públicos para que
seja implantado um Plano de Gerenciamento Integrado dos RSU da cidade de
Campo Mourão/PR.

Palavras-chave: Resíduos sólidos; Gestão de resíduos sólidos urbanos; Campo
Mourão/PR.
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ABSTRACT

Deficiencies

on

municipal

solid

waste

(MSW)

administration

and

management feature to be some of the problems faced by Brazilian government,
nevertheless the size of the town. In this context, the present study aimed to
analyzes Campo Mourão – Paraná, Brazil solid waste management. To accomplish
the proposed, it was made the present gathering system description, MSW
qualiquantitative analysis and solid waste per capita generation. The quantitative
analysis was executed from trucks collectors weighing before and after the waste
discharge while qualitative investigation was acquired by quartering technique. These
procedures of MSW characterization were made at the period of June and July 2014,
with a total of 10 samples done in alternating periods and days of the week,
alternating from truck from the collection of neighborhoods waste and central region.
After that, it was done a comparative analysis of the waste from neighborhoods with
those collected at the central area. The process of analysis and the identification of
faults was carried out by the application of a multi-criteria variables analysis to each
of the MSW stream of step and intended to relate the existing management problems
in the city and their environmental impacts with the faults on management
instruments. Based on these data, the generation rate per capita of the city of Campo
Mourão of MSW/PR determined was about 0.765 kg hab-1 day-1. The separate
gathering held at the city covers all districts and is done twice a week, it’s being
collected 2.33 t day-1 of recyclable waste, which are referred for two collector
associations. The technique used for final disposal of municipal solid waste is landfill.
About management issues and their environmental impacts, the first step of the flow
(Generation, Characterization and Packaging) refers to the problematic of irregular
packing. At collection and transport step two issues were identified: impasses on the
collection system and the pickup truck conservation status. Finally, the last step
regarding the treatment and final disposal were pointed out three problems: faults at
selective collection program, lack of coverage of daily layers and flaws on the final
disposal method. The flaws at management tools presented to confirm that the
management issues raised on various stages of municipal solid waste management.
In addition to the deficiencies at management tools observed, another obstacle refers
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to educational, culture and community information. It is expected that the data
obtained serve as basis to future applications and improvements on collection and
disposal of municipal solid waste process and to assist public managers to organize
an Integrated Management Plan for MSW at Campo Mourão/PR.

Key-words: Solid waste; Municipal solid waste management; Campo Mourão/PR
.
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INTRODUÇÃO

O crescimento urbano desordenado sem o devido planejamento, o estilo de
vida da população, fatores econômicos e culturais estão associados ao um aumento
na produção de resíduos provenientes das atividades domiciliares, de serviços
públicos e privados e de serviços.
Devido ao avanço tecnológico que induz à obsolescência programada dos
bens de consumo e utilidades domésticas, no qual o uso de descartáveis é frequente
e a cada dia são gerados maior quantidade de resíduos sólidos com características
mais complexas, tornando difícil seu manejo, tratamento e disposição final
(MORAES, 2011).
De acordo com Silva (2000), o crescimento populacional no país, ligado ao
adensamento urbano, vem agravando a capacidade natural de absorção daquilo que
vem sendo consumido. Em qualquer nível da produção per capita de resíduos, mais
pessoas significam mais resíduos sólidos, consequentemente, mais gastos com as
operações de coleta, tratamento e locais adequados para sua disposição final.
A disposição dos resíduos resultantes das atividades humanas pode originar
problemas como, por exemplo, a contaminação do solo e das águas. Além disso, o
aumento do consumo de recursos naturais apresenta como consequência um
aumento da geração de resíduos.
A gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos compreende o planejamento das
possíveis ações do gerenciamento, envolvendo a estrutura legal cujo objetivo
consiste em minimizar, tratar e dispor de forma correta os resíduos. Nesse sentido,
ao gerenciamento compete a implementação das decisões, buscando alternativas,
operando as ações propostas e fiscalizando os resultados obtidos.
Na área de pesquisas sobre desenvolvimento sustentável, a eficiência dos
recursos tem sido um dos principais temas, sendo que entre os assuntos abordados,
a

gestão

de

RSU

é

considerada

como

indispensável

(TANAKA,

2007;

KOLLIKKATHARA et al., 2009).
Segundo Barros Junior (2002), a avaliação do processo de gestão dos RSU
é tida como base e pré-requisito para o planejamento da disposição final e demais
etapas da gestão integrada. Estudos realizados sobre a produção de resíduos tem-
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se centrado sobre o ciclo completo ou apenas em algumas etapas (BENÍTEZ et al,
2008).
De modo geral as sociedades modernas têm diversas razões para estudar
os processos e as falhas que envolvem resíduos sólidos urbanos. Como por
exemplo para fins de planejamento do desenvolvimento urbano, a quantidade, o tipo
de RSU produzido e o comportamento dos geradores de resíduos sólidos devem ser
conhecidos (BERNACHE-PEREZ et al., 2001).
Levando-se em consideração o exposto acima, a presente pesquisa teve por
objetivo analisar o sistema de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos
da cidade de Campo Mourão – Paraná.

1.1

OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar o sistema de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos
da cidade de Campo Mourão – Paraná.

1.1.2 Objetivos específicos

1) Caracterizar qualiquantitativamente os resíduos sólidos urbanos gerados;
2) Identificar os problemas de gestão e os respectivos impactos ambientais
decorrentes do processo de gerenciamento dos RSU;
3) Correlacionar os impactos ambientais e os problemas de gestão existentes
na cidade com as falhas detectadas nos instrumentos existentes, ou a sua
ausência;
4) Propor possíveis soluções para a gestão e o gerenciamento dos RSU na
cidade de Campo Mourão/PR.
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1.2

JUSTIFICATIVA

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (2013), estima-se que no Brasil são gerados aproximadamente
76 milhões de toneladas de RSU por ano. A geração de RSU no Brasil registrou um
crescimento de 4,4%, entre 2012 e 2013, índice percentual superior à taxa de
crescimento populacional urbano do país, que foi de 3,7% no mesmo período
(ABRELPE, 2013).
Além disso, o tipo de resíduo produzido está relacionado aos hábitos de
consumo e ao estilo de vida das pessoas, ou seja, em países mais industrializados,
onde grande parte da população possui alto poder aquisitivo, a produção per capita
pode atingir até 2 kg hab-1 dia-1, no Brasil a média de produção é aproximadamente
1 kg hab-1 dia-1 entre 2012 e 2013(BERTÓI, 1998).
Frente à quantidade de RSU gerados nos centros urbanos e aos problemas
por eles originados, necessita-se de uma atenção diferenciada em relação a esta
questão. Portanto, a gestão integrada 1 de resíduos sólidos urbanos define as
decisões, ações e procedimentos que devem ser adotados em conjunto para indicar
um destino correto e seguro aos resíduos, evitando danos ambientais (SNSA, 2007).
Uma das exigências da Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), é que todos os municípios elaborem
um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, sendo que este
deverá conter, entre outros itens, um diagnóstico da situação atual com dados
referentes à geração, indicando origem, a quantidade (em massa), caracterização
gravimétrica e formas de destinação e disposição final.
A determinação da composição gravimétrica e dos fatores que influenciam a
geração dos RSU são de grande importância nas fases de planejamento e de
operação de serviços de limpeza pública. Assim, a combinação de todos esses
fatores e das características dos resíduos permite a identificação dos métodos e das
técnicas mais adequados de tratamento e disposição final (IBAM, 2001).

1

O preceito de Gerenciamento Integrado de RSU pode ser definido por ações relacionadas às etapas
de geração, acondicionamento, coleta e transporte, tratamento e disposição final (CASTILHOS JR et
al., 2003).
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Entretanto, um dos grandes problemas enfrentados pelas administrações
públicas municipais independentemente do porte do município faz referência às
falhas no gerenciamento e gestão dos RSU em função, principalmente, do
crescimento urbano desordenado sem o devido planejamento dos sistemas urbanos
e que, se mal gerenciados, podem trazer consequências negativas ao meio
socioeconômico e ao meio físico.
Com o intuito de auxiliar no planejamento da gestão dos resíduos sólidos
pela administração pública bem como oferecer subsídios para a melhoria do sistema
de coleta pública municipal já existente, torna-se necessário conhecer a situação da
gestão e do gerenciamento dos RSU, e a elaboração de novos projetos visando à
otimização da gestão e do gerenciamento destes resíduos, diminuindo as falhas.
A cidade a ser estudada na presente pesquisa, Campo Mourão/Paraná
apresenta uma população de 82.757 habitantes (IBGE, 2010). É uma cidade de
médio porte em que, como tantas outras, é realizada a coleta, o transporte e a
disposição final dos resíduos sólidos da área urbana sem um Plano de
Gerenciamento que sirva de auxílio.
Diversos são os problemas no que se tange à gestão e ao gerenciamento
dos RSU além de ainda não ter sido elaborado o Plano Municipal de Gestão de
Resíduos Sólidos na cidade, mesmo em redação na Lei Federal 12.305/2010 a
necessidade deste.
Analisar a situação atual da gestão e do gerenciamento dos RSU é
fundamental para conhecer as condições atuais das etapas do fluxo dos resíduos
bem como identificar os impactos ambientais decorrentes dos resíduos, os
problemas nos instrumentos de gestão existentes e, principalmente, para que se
proponham soluções para a questão dos RSU na cidade de Campo Mourão/PR
servindo de subsídio para a elaboração do plano municipal desta.

1.3

ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O primeiro capítulo
consiste em introdução e justificativa da pesquisa, assim como os objetivos (Geral e
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Específicos) e a estruturação da mesma. O segundo capítulo trata da
fundamentação teórica acerca de resíduos sólidos urbanos:

definições e

classificações, gestão e gerenciamento de RSU (geração e acondicionamento,
coleta e transporte, tratamento e disposição final), instrumentos de gestão e
impactos decorrentes das falhas além de legislações pertinentes ao assunto.
O terceiro capítulo refere-se à fundamentação teórica acerca dos
instrumentos de gestão e os impactos ambientais. O quarto capítulo consiste na
metodologia que aborda o estudo de caso, o procedimento para obtenção dos
dados, elaboração do diagnóstico da situação atual da gestão e do gerenciamento
dos RSU e identificação das falhas de gestão.
No quinto capítulo, são apresentados os resultados obtidos, contendo o
diagnóstico da situação atual da gestão e do gerenciamento, a caracterização quanti
e qualitativa dos RSU gerados na cidade, a identificação das falhas no sistema de
gestão e gerenciamento, a relação destes com os instrumentos de gestão existentes
bem como as sugestões de melhorias para a gestão e o gerenciamento dos
resíduos sólidos urbanos em Campo Mourão/PR.
No sexto capítulo apresentaram-se as considerações finais. Por fim,
encontram-se, as referências contendo as obras citadas.

20

2

REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica da dissertação,
visando, sobretudo, esclarecer sobre os RSU. São apresentadas definições,
classificação e características dos mesmos, a fim de estabelecer, de modo geral,
uma síntese sobre a situação atual do manejo dos RSU, contemplando as etapas do
gerenciamento: geração, caracterização, acondicionamento, coleta e transporte e
tratamento e destinação final. Por fim, uma identificação das legislações acerca do
assunto.

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Nesta seção, serão abordadas as definições e classificação dos RSU
segundo estudiosos e legislações específicas.

2.1.1 Resíduos Sólidos

Um dos principais problemas ambientais urbanos, atualmente, está
relacionado à questão dos resíduos sólidos. A Lei Federal nº. 12.305, de 02 de
agosto de 2010 (BRASIL, 2010, p. 3), que define a PNRS, em seu artigo 3º, inciso
XVI, define resíduos sólidos como:

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 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.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por meio da NBR
10.004:2004 especifica que:
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Os resíduos sólidos são definidos como resíduos nos estados sólido
e semissólido, que resultam de atividades da comunidade 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 d’água, ou exijam para isso
soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor
tecnologia disponível (ABNT NBR 10.004:2004, p.1).

Há diversos métodos de classificação de resíduos sólidos, baseados em
algumas qualidades ou atributos desses. A ABNT (2004) por meio da NBR
10.004:2004 classifica os resíduos por seus riscos potenciais à saúde pública ou ao
ambiente, em:


Resíduos Classe I – Perigosos: aqueles que apresentam periculosidade,
ou seja, que em função de suas propriedades físicas, químicas ou
infectocontagiosas podem apresentar risco à saúde pública ou ao
ambiente, como: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou
patogenicidade;



Resíduos Classe II A – Não inertes: aqueles que não se enquadram entre
os resíduos perigosos ou inertes, e podem ter propriedades como
biodegrabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água;



Resíduos Classe II B – Inertes: aqueles cujos constituintes não estejam
solubilizados às concentrações superiores aos padrões de potabilidade de
água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos
do IPT/CEMPRE (2010) e o Manual Integrado de Resíduos Sólidos desenvolvido
pelo IBAM (2001) a origem é o principal componente para a caracterização dos
resíduos sólidos. Por este critério, os resíduos podem ser agrupados em cinco
classes:
a) Doméstico ou residencial: Aqueles originados nas atividades diárias em
casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais.
b) Comercial: Gerados em estabelecimentos comerciais, cujas características
dependem da atividade ali desenvolvida.
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c) Público: Resíduos presentes nos logradouros públicos, em geral
resultantes da natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e
também aqueles descartados irregular e indevidamente pela população,
como

entulho,

bens

considerados

inservíveis,

papéis,

restos

de

embalagens e alimentos.
d) Domiciliar especial: São considerados nessa categoria entulho de obras,
pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus.
e) Fontes especiais: Resíduos que, em função de suas características
peculiares, passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio,
acondicionamento, estocagem, transporte ou disposição final. Enquadram
nesta categoria: Resíduo Industrial; Resíduo Radioativo; Resíduos de
Portos, Aeroportos e Terminais Rodoferroviários; Resíduos Agrícolas; e
Resíduos de Serviço de Saúde.

De acordo com a PNRS (BRASIL, 2010), os resíduos sólidos têm a seguinte
classificação:
I – quanto à origem:
a)
Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas
em residências urbanas;
b)
Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição,
limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza
urbana;
c)
Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d)
Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas
alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
e)
Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os
gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
f)
Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e
instalações industriais;
g)
Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de
saúde, conforme definido em regulamento ou em normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
h)
Resíduos da construção civil: os gerados nas construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil,
incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para
obras civis;
i)
Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos
utilizados nessas atividades;
j)
Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos,
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e
passagens de fronteira;
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k)
Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa,
extração ou beneficiamento de minérios;
II - Quanto à periculosidade:
a.
Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
técnica;
b.
Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea
“a”.

A fase de classificação é essencial, pois auxilia a escolha do modelo mais
adequado de GIRS (Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido) para aplicar na
localidade em questão, por envolver a identificação do processo que lhe deu origem,
de seus componentes e suas qualidades bem como comparar estes com listagens
de substâncias cujo impacto à saúde e ao ambiente seja conhecido (ABNT NBR
10.004: 2004).

2.1.2 Resíduos Sólidos Urbanos

De acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal nº
11.445, de 05 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007), em seu Artigo 6º define que o lixo
originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade
pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser
considerado resíduo sólido urbano.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 13, alínea C,
classifica como RSU os resíduos domiciliares e de limpeza pública, como os
originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de
limpeza urbana (BRASIL, 2010).
Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (ABRELPE, 2013), os RSU compreendem todos os resíduos
sólidos gerados num aglomerado urbano, excetuados os resíduos de saúde,
industriais e dos portos, aeroportos e zonas de fronteira e ainda aqueles
estabelecidos em legislação específica de responsabilidade exclusiva de seu
gerador.
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2.2

GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

A partir do pressuposto de que toda e qualquer atividade humana resulta na
geração de resíduos, a gestão e o gerenciamento destes são considerados os
assuntos relevantes para a sociedade atual. Dentro desse contexto, tem-se como
gestão integrada de resíduos sólidos:

Um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política,
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a
premissa do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010, p. 11).

Segundo a PNRS (BRASIL, 2010) entende-se por gerenciamento de
resíduos sólidos:

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano
Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos ou com Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010, p.10).

De modo geral, na maioria dos países o gerenciamento dos resíduos fica a
cargo das administrações municipais, como ocorre no Brasil, exceto no Japão, onde
os governos Federal e Estadual são responsáveis por analisar, regularizar e
fiscalizar o gerenciamento dos resíduos (OLIVEIRA, 2012).
A gestão e o gerenciamento são processos que compreendem as ações
relativas à tomada de decisões políticas e estratégicas, quanto aos aspectos
institucionais, administrativos, operacionais, financeiros, sociais e ambientais
relacionados aos resíduos sólidos. Para tanto, todas as ações e operações devem
ser realizadas de forma integrada, desenvolvendo programas e ações articuladas
entre si, desde a não geração de resíduos até a disposição final adequada
(ABRELPE, 2013).
As GIRS municipais consistem em um grupo de atos normativos,
operacionais, financeiros e de planejamento desenvolvidos pela administração
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municipal de modo a realizar a limpeza urbana, compreendendo as etapas de
geração, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos, resultando em elevação na qualidade de vida da população (IBAM, 2001).
Para Obladen (2003), a gestão dos resíduos no Brasil está fundamentada
em quatro composições, sendo elas:

1) A hierarquia política entre os governos: federal, estadual e
municipal, objetivando a redução do lixo na fonte, reciclagem e
compostagem, tratamento e disposição em aterros sanitários;
2) Arranjos institucionais, nos quais os governos: federal, estados e
municípios têm obrigações frente à normatização, planejamento e
execução, respectivamente;
3) Instrumentos legais cujo objetivo é nortear as atribuições de cada
ente;
4) Instrumentos financeiros, de modo a propor a auto
sustentabilidade econômica da atividade (OBLADEN, 2003, p. 26).

Para tal estrutura, a gestão e o gerenciamento dos RSU, em qualquer
localidade, devem ser realizados de modo integrado, ou seja, envolvendo
integralmente os órgãos da administração pública, iniciativa privada e a população.
É uma técnica cada vez mais adotada em países preocupados em administrar, de
forma ambientalmente adequada, seus resíduos e recursos disponíveis (OBLADEN,
2003).
A forma como as questões sobre resíduos sólidos é tratada no Brasil é
reflexo do descaso ocorrido no passado. Já nos Estados Unidos, onde o consumo é
incentivado, os esforços em busca da redução de resíduos são mais limitados. No
entanto, os países europeus analisados possuem legislação, fiscalização e controle
mais aprimorados, adequando-os às suas metas e cronogramas, que são
constantemente ajustados, por meio de acompanhamento e monitoramento
periódicos (OLIVEIRA, 2012).
No Brasil, os sistemas de limpeza urbana são de responsabilidade das
prefeituras municipais, e abrangem os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e
públicos (como varrição, capina e poda). Os resíduos dos serviços de saúde,
industrial, portos, terminais ferroviários e rodoviários, agrícola e entulhos são
obrigação dos referentes geradores (ANDRADE; PRADO, 2004).
Para Lima (2005, p. 18) o gerenciamento integrado de resíduos sólidos tem
por finalidade corresponder ao:
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Conjunto de atividades inerentes à tomada de decisões estratégicas
quanto aos aspectos da prestação, fiscalização e do controle dos
serviços públicos de manejo integrado dos resíduos sólidos nas
diferentes
etapas
do
processo,
desde
a
segregação,
acondicionamento, coleta, tratamento, reciclagem a comercialização
até a destinação final.

Para

tanto,

as

ações

normativas,

operacionais,

financeiras

e

de

planejamento que envolvem a questão devem se “processar de modo articulado,
segundo a visão de que todas as ações e operações envolvidas encontram-se
interligadas, comprometidas entre si” (D’ALMEIDA; VILHENA, 2001, p. 8).
Dentro desse contexto, implantar um programa de coleta seletiva deve fazer
parte do sistema de gestão integrada de resíduos sólidos bem como programas de
educação ambiental (VILHENA, 2013).

2.2.1 Geração

As quantidades de RSU gerados sofrem influência de diversos fatores como
nível aquisitivo, estação do ano, estilo de vida, circulação dos habitantes nas
temporadas

de

férias

e

finais

de

semana

bem

como

das

formas

de

acondicionamento de produtos consumidos e consumo de produtos descartáveis
(CUNHA; CAIXETA FILHO, 2002).
Ao se tratar de gestão dos RSU, por conhecimentos obtidos principalmente
em países mais desenvolvidos, tem-se que estes países incentivam os arranjos
institucionais com a finalidade de redução da geração, devido aos impactos
negativos decorrentes desse material.
No Brasil, de acordo com o Panorama da ABRELPE (2013), a geração total
de RSU foi de 76.387.200 toneladas em 2013, representando um aumento de 4,1%
quando comparado ao ano anterior, índice superior à taxa de crescimento
populacional (3,7%). A geração de RSU no país cresceu 4,4% de 2012 para 2013
(Tabela 2.1).
Segundo as informações apresentadas na Tabela 2.1, é possível observar
que a região Sul apresenta a maior média per capita de geração de RSU nos anos
analisados,

seguida

pela

região

Sudeste

(1,206

e

1,112

kg

hab-1

dia-1

respectivamente), sendo que ambas apresentam a média superior à média do índice
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per capita nacional, que é de 1,039 kg hab-1 dia-1. As demais regiões do país
(Nordeste, Norte e Centro-Oeste) apresentam índices inferiores à média nacional
(0,959, 0,867 e 0,766 kg hab-1 dia-1, respectivamente).

Regiões
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Brasil

Tabela 2.1 – Quantidade de RSU gerados
2012
2013
RSU Gerado
Índice (kg
RSU Gerado (t dÍndice (kg
-1
-1
-1
1
(t d )
hab dia )
)
hab-1 dia-1)
13.754
0,841
15.169
0,892
51.689
0,959
53.465
0,958
16.055
1,113
16.636
1,110
98.215
1,204
102.088
1,209
21.345
0,770
21.922
0,761
201.058
1,037
209.280
1,041
Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2013

Na etapa de geração de resíduos sólidos, deve-se priorizar ações que
incentivem alterações no padrão de consumo da sociedade de forma a promover a
não geração, incentivar o consumo de produtos mais apropriados ambientalmente
ou o compartilhamento de bens que contribuem para melhoria da condição de vida
da comunidade. Ainda nesta etapa, deve-se incentivar o desenvolvimento da ação
de segregação dos resíduos com base em suas características, possibilitando uma
maior eficiência das demais etapas do gerenciamento por evitar a contaminação de
quantidades significativas de materiais reaproveitáveis em decorrência da mistura de
resíduos (CASTILHOS JR et al., 2003).

2.2.2 Caracterização

Segundo a ABNT NBR 10.007:2004 a caracterização consiste na
determinação dos constituintes e suas respectivas porcentagens em peso, em uma
amostra de resíduos sólidos, podendo ser físico, químico e biológico.
A etapa de caracterizar os RSU é uma das etapas pela qual se dá início à
gestão e ao gerenciamento, já que suas características têm influências de diversos
fatores tais como: população do município, poder aquisitivo, tradições e culturas da
população, nível educacional, fatores climáticos dentre outros (CONSONI et al.,
2010).
Definem-se as características dos resíduos sólidos de acordo com sua
composição, podendo variar em função de aspectos sociais, econômicos, culturais,
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geográficos e climáticos, ou seja, os mesmos fatores que também diferenciam as
sociedades e as próprias cidades. A importância desta definição está relacionada à
escolha da melhor tecnologia para o manuseio, tratamento e/ou aproveitamento e
destinação final dos resíduos sólidos (BARROS et al., 2007).
A etapa de caracterização, além de ser um importante instrumento de
gestão, pode sugerir o encaminhamento de resíduos à reciclagem, sendo que a
escolha dos componentes da composição gravimétrica, ou seja, o procedimento
realizado para saber o percentual de cada componente em uma massa de resíduos,
deve ser feita em decorrência daquilo que se deseja alcançar (IBAM, 2001).
Tanto Bidone e Povinelli (1999) quanto Monteiro et al. (2001) e Consoni et
al. (2010), também concordam que a caracterização dos RSU é uma etapa
fundamental para o planejamento do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos
(GRSU), devendo envolver a geração per capita, a composição física, química e
biológica. A partir dessas informações é possível planejar todo o sistema do GRSU,
como o dimensionamento dos equipamentos e instalações necessárias, e também a
tecnologia apropriada e o reaproveitamento por meio da reciclagem e compostagem.
Independente de a coleta ser comum ou coletiva, estudos sobre a
caracterização são importantes para os aspectos sanitários e sociais e podem
fornecer uma ideia de quanto material pode ser separado, de modo a verificar a
viabilidade econômica do processo (MANCINI, 2001).
De modo geral, não há nenhuma indicação a respeito do tamanho
apropriado e o número de amostras para o procedimento de caracterização
(DAHLEN; LAGERKVIST, 2008).

2.2.3 Acondicionamento

O acondicionamento de resíduos sólidos consiste em prepará-los para a
coleta de acordo com alguns fatores, sendo eles a quantidade, a sua composição
gravimétrica e o volume e movimentação (tipo de coleta e frequência).
Assim, esta etapa do gerenciamento precisa se realizada no momento da
geração, no seu local de origem, em recipientes adequados, de modo a facilitar sua
identificação e possibilitar seu manuseio seguro, no decorrer das etapas de coleta,
transporte e armazenamento. A administração municipal deve regulamentar, educar
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e fiscalizar esta etapa, visando assegurar as condições sanitárias e operacionais
adequadas (IBAM, 2001; ZANTA; FERREIRA, 2003).
Para Risso (1993, apud NAIME, 2004, p. 56):

O acondicionamento deve ser executado no momento de sua
geração, no seu local de origem ou próximo, para reduzir as
possibilidades de contaminação, sendo de responsabilidade do
gerador, porem a municipalidade deve implantar algumas ações de
regulamentação, educação e fiscalização (RISSO, 1993 apud
NAIME, 2004, p.56).

A norma ABNT NBR 9.191:1993 regulamenta que o acondicionamento dos
resíduos sólidos deve ser realizado em sacos plásticos descartáveis. Conforme as
especificações, tais embalagens devem permitir o fechamento adequado de suas
aberturas, de modo a não permitir o derramamento do conteúdo, mesmo que virados
de boca para baixo (ABNT NBR 9.191:1993).
A escolha do coletor mais apropriado deve ser feita em decorrência das
características e da quantidade gerada; da frequência da coleta; do tipo de
edificação e do custo do recipiente. Os coletores devem apresentar segurança,
economia, silêncio e não podem favorecer o derramamento ou exposição dos
resíduos, além de permitir o esvaziamento facilmente sem deixar resíduos no fundo
(IBAM, 2001).
Schneider et al. (2004) afirmam que o acondicionamento dos RSU em sacos
plásticos diferenciados pela cor auxilia a gestão correta dos resíduos, levando os
envolvidos a ter atenção acerca dessa questão, serviço como auxílio na detecção de
problemas ou deficiências, além disso:

Essa forma de acondicionamento também auxilia os funcionários do
setor de limpeza a diferenciarem mais facilmente os tipos de
resíduos gerados, desta forma tornando mais ágil e eficiente o
serviço de separação de resíduos para o seu respectivo tratamento
e/ou destino final (SCHNEIDER et al., 2004, p. 5).

Em muitas cidades ainda são usados latões sem tampa e pesados. O
emprego desse sistema, embora traga economia aos usuários em virtude do
recipiente ser retornável, resulta em consideráveis atrasos nos procedimentos de
coleta (CARDOSO, 2004).

30

Segundo Mesquita Junior e Veloso (2001), a forma de acondicionamento
dos resíduos sólidos urbanos deverá levar em conta alguns fatores como: natureza
intrínseca; destino a lhes ser dado; maneira segundo a qual será realizado o
recolhimento e características do veículo a ser utilizado em seu transporte.
Já de acordo com ABES/TCM-CE (2006), o método de acondicionamento
varia de acordo com o tipo de resíduo, peso, volume tipo de coleta e frequência
(Quadro 2.1), sendo que a escolha da forma de acondicionamento adequada deve
ser feita comparando-se as vantagens e as desvantagens de cada modelo.
Conforme os dados contidos no Quadro 01, a seguir, pode-se perceber que
para volumes pequenos, o acondicionamento pode ser realizado das seguintes
formas: cestos coletores ou lixeiras para calçadas; sacos plásticos ou carrinhos para
garis; e tambores.
Quadro 2.1 – Vantagens e desvantagens de recipientes para armazenamento de
resíduos domésticos
Condições
Alternativa
Vantagens
Desvantagens
Favoráveis
- Diminui peso a ser
- Sacos se rompem quando
levantado;
muito cheios;
- Elimina maus odores;
- Podem atrair animais;
- Limita atração de
- Coleta na
- Inadequados para objetos
Sacos Plásticos
vetores;
calçada;
pontudos, pesados ou
- Aumenta velocidade e
- Coleta regular.
volumosos;
eficiência da coleta.
- Tempo longo de
- Elimina latas de lixo
decomposição do plástico.
na calçada
Recipientes
- Econômicos e
- Tampas podem se perder
metálicos ou
reutilizáveis;
ou não funcionar após
- Coleta dentro
plásticos (75-120 - Tamanho razoável
algum tempo;
dos lotes.
l).
para poder levantar
- Espaço na calçada.
- Residentes não permitem
- Mais eficiente que a
o armazenamento de lixo
Recipientes para coleta manual;
por terceiros;
- Necessário
coleta
- Uma das soluções
- Oficialização do ponto de espaço para
mecanizada
para coleta em locais
lixo;
recipientes.
(containers).
sem acesso (favelas e
- Mau cheiro;
vilas)
- Atração de vetores.
- Baixa eficiência de coleta’
- Dificuldade de manuseio;
Tambores de 200 - Custo de aquisição
- Mau cheiro;
- Alternativa
l
baixo.
- Atração de vetores;
inaceitável.
- Ferrugem permite acesso
de roedores.
Fonte: Adaptado de ABES/TCM-CE, 2006
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Para grandes volumes, tem-se: contêineres, caçambas estacionárias ou
coletores basculáveis estacionários. Para Freire (2010) o acondicionamento deve
ser de acordo com alguns regulamentos específicos, como: hora para colocação na
calçada para posterior coleta, uso de recipientes de modo a impedir a proliferação
de insetos e ratos.
No caso de existência de coleta seletiva, deve-se ter respeito pela
heterogeneidade, realizando a separação entre recicláveis (plástico, vidro, papel) e
orgânicos. Deve-se auxiliar na coleta e no transporte, principalmente em locais nos
quais não é possível o acesso do veículo coletor (FREIRE, 2010).
A partir do exposto, pode-se afirmar que o acondicionamento adequado
possibilita: evitar acidentes e a proliferação de vetores; minimizar o impacto visual e
olfativo; reduzir a heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver coleta seletiva); e
facilitar a realização da etapa da coleta.
As atividades de coleta e transporte abrangem a remoção e mudança dos
RSU para o ponto de armazenagem, processamento ou destinação final, podendo
ser de duas formas: seletiva ou regular. A principal característica que envolve essas
etapas é a massa específica dos resíduos, ligado às ressalvas de capacidade
volumétrica dos veículos de coleta (ZANTA; FERREIRA, 2003).
A coleta regular, normal ou convencional consiste no recolhimento dos
resíduos misturados nos devidos locais, realizada nas fontes geradoras e consiste
na transferência dos resíduos de forma rápida e segura até o local adequado
destinado para o armazenamento temporário, tratamento ou disposição final
(MARTINHO; GONÇALVES, 2000; IBAM, 2001).
A coleta deve ser efetuada sempre nos mesmos dias e horários, pois isso
faz com que os resíduos não fiquem expostos além do tempo necessário à
execução da sua coleta (MARTINHO; GONÇALVES, 2000; IBAM, 2001).
No Brasil, em 2013, a quantidade coletada de RSU é de 189.219 milhões de
toneladas ao dia, correspondendo a um índice per capita de 0,941 kg hab-1 dia-1
(Tabela 2.2):
A quantidade de RSU coletados em 2013 cresceu em todas as regiões, em
comparação ao dado de 2012 e observa-se que a região com maior percentual de
RSU coletados é a região sudeste (52%) seguido pela região nordeste, com 23%
(Gráfico 2.1).

32

Tabela 2.2 – Valores per capita de massa de RSU coletadas em 2013
Região
Indicador médio da massa coletada (kg hab-1 dia-1)
Norte
0,716
Nordeste
0,750
Sudeste
1,032
Sul
1,173
Centro-Oeste
0,716
Total - 2013
0,941
Fonte: ABRELE, 2013
Gráfico 2.1 - Distribuição da quantidade total de RSU coletada (%)

Fonte: Adaptado de Abrelpe (2013)

A Região Sudeste continua respondendo por mais de 50% dos RSU
coletados (99.119 t dia) e apresenta o maior percentual de cobertura dos serviços de
coleta no país (ABRELPE, 2013).
Segundo a PNRS (BRASIL, 2010), a coleta seletiva consiste na coleta de
resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição.
Sendo assim, a coleta de forma seletiva tem por objetivo segregar na fonte
geradora, um ou mais grupos de materiais potencialmente reutilizáveis, recicláveis
ou recuperáveis (ZANTA; FERREIRA, 2003).
Segundo Barreira, Philippi Junior e Rodrigues (2006), pode-se diferenciar
quatro formas de coleta seletiva: (a) porta a porta: na qual os resíduos são coletados
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por um veículo específico diretamente nas fontes geradoras; (b) por locais/pontos de
entrega voluntária: resíduos são levados pela população por meios próprios a locais
previamente definidos e devidamente preparados para receber resíduo reciclável; (c)
em postos de troca: troca de resíduo reciclável por algum bem ou benefício
(alimento, vale-transporte, descontos em compras e outros); (d) por catadores:
coleta formal ou informal realizadas por pessoas, individualmente ou agrupadas em
associações ou cooperativas.
A coleta seletiva passa a ser um dos instrumentos da PNRS (BRASIL,
2010), atribuindo valor econômico e social aos resíduos sólidos reutilizáveis e
recicláveis, classificando essa atividade como fonte de trabalho.
De acordo os dados do Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos
publicados pela Abrelpe (2013), projeta-se que 3.459 municípios contam com
iniciativas de coleta seletiva em 2013, representando 62,10% do total de municípios
brasileiros, sendo que a maior porcentagem de municípios (39,83%) encontra-se na
Região Sudeste seguido pela Região Sul (28,18%).
Ao analisar a existência de iniciativas de coleta seletiva classificado por
faixas de população (Gráfico 2.2), tem-se que em municípios menores (até 49.999
habitantes) 40% destes não contam com sistema de coleta seletiva, enquanto em
municípios com mais de 500 mil habitantes apenas 6% não contam com sistema de
coleta seletiva.
Segundo Castilho Junior (2006), a coleta seletiva é essencial para o
reaproveitamento adequado tanto da matéria putrescível dos resíduos (por meio da
compostagem) quanto dos materiais reaproveitáveis (pela reciclagem).
No manejo dos RSU a etapa do transporte tem uma importância destacada
principalmente em função do tipo de resíduos transportado. O planejamento dos
serviços de transporte e, sobretudo, das ações preventivas no caso de acidentes
tornam-se fundamentais para evitar maiores transtornos ao trânsito e ao meio
ambiente (PREFEITURA..., 2012).
D’Almeida e Vilhena (2000), afirmam que:
Os resíduos sólidos precisam ser transportados mecanicamente, do
ponto de geração ao tratamento e/ou ao destino final. Caracterizamse pelo envolvimento dos cidadãos, que devem acondicionar os
resíduos adequadamente e apresentá-los em dias, locais e horários
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preestabelecidos para coleta e posterior transporte (D’ALMEIDA;
VILHENA, 2000, p. 40).

As regras para o transporte de resíduos terrestres estão contidas na ABNT
NBR 13.221:2003, a qual apresenta os requisitos mínimos para o correto transporte.

Gráfico 2.2 - Existência de iniciativas de Coleta Seletiva por faixas de população

Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2013

Os principais objetivos dessa norma são: realização do transporte por meio
de

equipamento

adequado,

obedecendo

às

regulamentações

pertinentes;

manutenção do bom estado de conservação do equipamento de transporte de tal
forma a não permitir vazamento ou derramamento do resíduo; acondicionamento e
proteção do resíduo às intempéries durante o período do transporte, evitando seu
espalhamento nas vias públicas ou linhas férreas; separação dos resíduos de
alimentos, medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou
animal bem como cumprimento das legislações ambientais pertinentes (sejam elas
federais, estaduais ou municipais) (ABNT NBR 13.221:2003).
Assim, é importante a escolha do veículo e esta escolha está condicionada a
alguns fatores, como: quantidade gerada, método para acondicionamento e
condição de acesso ao local de coleta (PARRA et al., 2010).
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Para Zanta e Ferreira (2003), o dimensionamento da frota de veículos
coletores empregados no transporte de RSU é estabelecido com base nas
características quali - quantitativas dos resíduos a serem coletados e da área de
coleta. Vários tipos de veículos coletores podem ser utilizados, como caminhões
compactadores, basculantes, com carroceria de madeira aberta, veículos utilitários
de médio porte, caminhões-baú ou carroças.
De acordo com Monteiro et al. (2001), os veículos coletores podem ser:
compactadores, com carregamento traseiro e lateral e sem compactação, com
fechamento na carroceria por meio de portas corrediças.
Os veículos transportadores de RSU devem ter algumas características
peculiares, como: não admitir dispersão de resíduos ou de lixiviado nas vias
públicas; a taxa de compactação deve ser de pelo menos 3:1, ou seja, a cada 3 m³
de resíduos reduzem-se a 1 m³; a altura do carregamento deve ser na linha de
cintura dos coletores, com no mínimo 1,20 m de altura com relação ao solo; ter um
lugar apropriado para transportar os coletores; permitir esvaziamento simultâneo de
pelo menos dois recipientes por vez; possuir carregamento traseiro, de preferência,
entre outras condições necessárias para o bom funcionamento dos serviços de
coleta (MONTEIRO et al., 2003).
A quantidade de resíduos, a forma como são acondicionados e as condições
de acesso ao ponto de coleta são os fatores determinantes para a escolha de
veículos adaptados com equipamentos compactadores para o seu transporte
(PREFEITURA..., 2012).

2.2.4 Tratamento

O tratamento consiste no conjunto de operações destinadas à eliminação ou
reaproveitamento dos mesmos bem como reduzir o volume e modificar suas
características de modo a amenizar o potencial poluidor dos RSU e minimizar os
impactos destes ao ambiente (MONTEIRO et al., 2001 apud SOUZA; GUADAGNIN,
2009; CARDOSO, 2004).
Há diversas formas de fazer o tratamento dos RSU, podendo ser físico, que
versa sobre separar os resíduos pela triagem e trituração dos materiais recicláveis;
biológico por meio de compostagem dos resíduos orgânicos e térmico por meio da
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incineração. Em um tratamento podem ser utilizadas uma ou mais formas
simultâneas (TENÓRIO; ESPINOSA, 2004).
A reciclagem representa um método de transformação envolvendo alteração
das propriedades físicas, químicas ou biológicas, resultando em novos produtos
(BRASIL, 2010). Um dos objetivos da PNRS é o estímulo à indústria de reciclagem,
tendo em vista promover a utilização de matérias-primas oriundas de materiais
recicláveis e reciclados.
Schalch et al. (2002, p. 12), caracterizam a reciclagem como uma atividade
econômica que deve ser vista como:

Um elemento dentro do conjunto de atividades integradas no
gerenciamento dos resíduos, não se traduzindo, portanto, como a
principal "solução" para os resíduos, já que nem todos os materiais
são técnica ou economicamente recicláveis (SCHALCH et al., 2002,
p. 12).

A importância ambiental da reciclagem pode ser esclarecida pelo conceito
de resíduo, distinguindo-o de recicláveis e reaproveitáveis. Tal distinção permite o
entendimento de uma consciência ecológica em relação aos elementos recicláveis e
reaproveitáveis com valor para a preservação do ambiente e dos recursos nãorenováveis e, ainda, a instauração de uma cultura antidesperdício (DONHA, 2002).
Os resíduos recicláveis são aqueles que podem retornar ao ciclo de
produção como matéria-prima, reduzindo o consumo de energia de recursos
naturais, enquanto os resíduos reaproveitáveis são aqueles que podem ser
transformados em um determinado material já beneficiado em outro (LEITE, 2006).
O tratamento dos RSU por meio da reciclagem recebeu importância devido
ao fato da reciclagem promover a conservação dos recursos minerais e energéticos,
bem como proporcionar aumento da vida útil dos aterros, fatores fundamentais para
o desenvolvimento sustentável (TENÓRIO; ESPINOSA, 2004).
Segundo Tenório e Espinosa (2004), a técnica de incineração tem por
finalidade a eliminação de resíduos associadas à redução do volume. Atualmente é
utilizada para eliminar resíduos tóxicos e toxinas, provocando sua combustão e
gerando como subprodutos escórias, gases e cinzas voláteis.
Segundo Santos (2011), para garantir a qualidade do ambiente no processo
de incineração, a combustão deve ser continuamente monitorada, pois o
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combustível utilizado (os RSU) é heterogênio, ou seja, apresenta composição
variável, ao longo do tempo, principalmente a sua umidade e o seu poder calorífico.
Assim, os sistemas modernos de incineração de RSU são:

Dotados de sistemas automatizados de controle contínuo das
variáveis de combustão, tanto na câmara primária, quanto na câmara
de pós-combustão, além do controle em outras etapas. Estes
sistemas corrigem em tempo real os diversos parâmetros da queima,
mantendo a combustão regular durante a sua operação (SANTOS,
2011, p. 41).

A PNRS não cita de forma direta a incineração como uma prática prioritária
para tratar os resíduos sólidos. Entretanto, em seu Art.47, parágrafo III: proíbe a
queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados
para essa finalidade (BRASIL, 2010). Dessa forma, presume-se que poderão ser
utilizados equipamentos para execução da incineração, porém deverão ser
licenciados pelo órgão ambiental competente.
Outra forma de tratamento consiste na compostagem que, segundo Donha
(2002, p. 16), pode ser definida como sendo:

Um processo de transformação de resíduos orgânicos em adubo
humificado, chamado composto. O composto é o adubo orgânico
preparado pela decomposição de restos animais e vegetais que, em
condições favoráveis de fermentação, conduza essas matériasprimas a um estado de parcial ou total humificação.

Normalmente é realizada em pátios nos quais os materiais são dispostos em
montes de forma cônica, conhecidos como pilhas de compostagem, denominados
de leiras de compostagem (BIDONE; POVINELLI, 1999).
Alguns fatores essenciais devem ser levados em consideração no decorrer
do procedimento de compostagem: o teor de umidade deve estar entre 50% a 60%
para uma melhor atividade biológica, também é recomendado aerar, possibilitando a
degradação de forma mais acelerada (FUNASA, 2006).
Segundo Albertin (2011), os benefícios da compostagem consistem em:
redução da produção de material particulado e do volume da massa de resíduos
bem como produção de energia, biocombustível, carvão e gases. As desvantagens
desse processo são altos investimentos para a implantação dessa técnica e o
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volume de gases inicialmente gerados é inferior aos gerados na combustão
convencional.
Segundo CEMPRE (2012), na tecnologia da pirólise os resíduos são
triturados e enviados a um reator pirolítico no qual os compostos orgânicos são
volatizados e parcialmente decompostos. Pode haver produção de bio-óleo, carvão
vegetal e/ou gases que serão aproveitados na geração de energia.

2.2.5 Disposição Final

Posterior ao processo de tratamento tem-se a etapa de disposição final dos
RSU. A escolha do processo de disposição final deve partir de um diagnóstico da
situação atual da cidade, considerando-se aspectos como tipo, origem e quantidade
de resíduos gerados, tratamentos existentes e características dos locais onde esses
resíduos são dispostos. Também deve levar em conta o plano diretor da cidade, a
expectativa de crescimento populacional, as características geográficas e de
produção industrial dos municípios (PALATNIC, 2006, apud STEINER; BRAGA;
STEINER, 2010).
A disposição final dos resíduos no Brasil é preocupante, sendo necessária a
recuperação imediata dos lixões, tendo em vista a implantação de tecnologia
necessária para extração de gás, tratamento do lixiviado, além de realizar
monitoramento

ambiental, desde

que sejam adequadamente

projetados e

licenciados (FELIPETTO, 2007).
Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB, realizada no
ano de 2008, as formas de disposição final de RSU mais comumente aplicadas no
Brasil consistem em: lixão, aterro controlado e aterro sanitário (IBGE, 2008).
Os lixões são locais de deposição de resíduos sólidos, sem qualquer forma
de controle ou proteção da área, isto é, são formas inadequadas de disposição dos
resíduos sólidos urbanos, provocando uma série de impactos ambientais negativos
(MONTEIRO et al., 2001). Esses locais são caracterizados pela presença de
animais, vetores de doenças e catadores de lixo.
Nos lixões os RSU coletados são lançados diretamente no solo sem que
seja realizado um cuidado ambiental tornando-se altamente nocivos à saúde pública
e ao ambiente (DYMINSKI, 2006).
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De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por
meio da ABNT NBR 8.419:1992, aterro controlado é:

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem
causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando
os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de
engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível
e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma
camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a
intervalos menores se for necessário (ABNT NBR 8.419:1992, p. 8).

A disposição final de resíduos em aterros controlados, apesar de minimizar o
impacto ambiental, uma vez que ocorre a compactação e a cobertura do resíduo,
caracteriza-se pela falta de impermeabilização do solo, ausência de tratamento de
lixiviado e gases, falta de sistemas de drenagem, dentre outros. Sendo assim,
consiste em uma medida paliativa e não satisfatória, sendo preferível ao lixão,
porém, essa técnica de disposição final (RAMOS; BRAGA, 2004).
O método mais adequado de disposição dos RSU é o aterro sanitário, que,
segundo a ABNT NBR 10.703:1989, consiste em:

Confinamentos dos RSU em camadas cobertas com material inerte,
geralmente solo, segundo normas operacionais específicas de modo
a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando
os impactos ambientais (ABNT NBR 10.703:1989, p. 9).

No aterro, os resíduos são dispostos em trincheiras, chamadas de células,
abertas no solo, sendo compactado e coberto diariamente. Antes da colocação dos
resíduos, o solo é impermeabilizado com argila compacta e membranas plásticas
para evitar a percolação do lixiviado. Os gases (como metano, dióxido de carbono e
dioxinas) gerados da decomposição da matéria orgânica são drenados. Os drenos
são formados por tubos de concreto cheios de pedra britada, aos quais vão se
sobrepondo outros tubos à medida que ocorre o levantamento do aterro
(CASTILHOS JR. et al., 2003; OLIVEIRA, 2007).
De acordo com Monteiro et al. (2001), a diferença básica entre um aterro
sanitário e um aterro controlado é que o segundo não promove a coleta e o
tratamento do lixiviado nem a coleta e queima do biogás.
A Resolução CONAMA nº. 404 (2008) estabelece critérios e diretrizes para o
licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte. Para efeito desta
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Resolução são considerados aterros sanitários de pequeno porte aqueles com
disposição diária de até 20 t dia de resíduos sólidos urbanos. Para estes casos não
é necessária a elaboração do EIA/RIMA (BRASIL, 2008).
Para construção de um aterro sanitário devem ser seguidas as
especificações técnicas da ABNT NBR 8.419:1992. Os principais componentes que
constituem um aterro sanitário são: camada de impermeabilização inferior, sistema
de coleta e tratamento de lixiviado, sistema de captação dos gases, camada de
impermeabilização superior, monitoramento de águas superficiais e lençóis freáticos
e drenagem de águas pluviais (Figura 2.1).
Figura 2.1 - Esquema de um aterro sanitário

Fonte: Autossustentável (2012 apud NASCIMENTO, 2012)

A partir da Figura 2.1 é importante considerar que:

No passo 1 observa-se que ocorre a escavação da área que servirá
para a deposição de resíduos, assim como a construção da base do
aterro, onde são utilizados britas e materiais geossintéticos para a
devida impermeabilização do fundo, que servirá de base para os
canais da drenagem do lixiviado, vale lembrar que toda esta área que
servirá para a deposição de resíduos deve ser cercada e de
preferência deve existir um cinturão verde, como visto no passo 2,
onde já ocorre o processo de deposição, e devem ser novamente
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elaboradas células de deposição e drenagem tanto para os líquidos
como para o escoamento dos gases.
No passo 3, o aterro já se encontra próximo do final da sua vida útil.
Já no passo 4 existe um projeto de encerramento do aterro sanitário,
que deve ser realizado antes que este comece a ser operado, neste
caso o aterro virou um parque municipal (NASCIMENTO, 2012, p.41)
.

A PNRS entrou em vigor em 3 de agosto de 2010, concedendo prazo, em
seu artigo 55, até agosto de 2012 para os municípios apresentarem seus planos de
gestão integrada de resíduos sólidos e declarado em seu artigo 54, o prazo de até o
dia 2 de agosto de 2014 para o encerramento dos lixões (BRASIL, 2010).
Segundo reportagem online da Associação Brasileira dos Municípios, em
outubro de 2014, em 29 de outubro de 2014, o Senado aprovou uma emenda que
adia o fim dos lixões. Assim, as prefeituras teriam até 2016 para elaborarem seus
planos de resíduos sólidos e até 2018 para implementarem seus aterros sanitários
(ABM, 2014a). Porém:

A prorrogação de prazos, da forma como prevista, contrariaria o
interesse público, por adiar a consolidação de aspecto importante da
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, a imposição de
veto decorre de acordo realizado no plenário do Senado Federal com
as Lideranças Parlamentares, que se comprometeram a apresentar
alternativa para a solução da questão (ABM, 2014a, p. 1).

A sugestão proposta pela ABM ao governo federal é que essa extensão dos
prazos seja feita de forma escalonada, de forma que as cidades com mais de 100
mil habitantes encerrassem os lixões até 31 de dezembro de 2016; aquelas entre 50
mil e 100 mil habitantes, até 31 de dezembro de 2017; e as menores, com até 50 mil
habitantes, tivessem até 31 de dezembro de 2018 (ABM, 2014b).
Dessa forma, o prazo permanece indefinido sendo que a ABM continua em
diálogo com o Ministério do Meio Ambiente e de Relações Institucionais para que um
consenso seja atingido de forma coerente às demandas e necessidades dos
municípios (ABM, 2014b).
Em 2013, a quantidade de RSU destinada inadequadamente (Gráfico 2.3)
diminuiu em relação ao ano anterior, totalizando 78 t dia-1 de resíduos que seguiram
para lixões ou aterros controlados, que, do ponto de vista ambiental, pouco se
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diferenciam dos lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas necessários para
a proteção do ambiente e da saúde pública (ABRELPE, 2013).
É possível observar no Gráfico 2.3 que a situação da disposição dos
resíduos sólidos no Brasil ainda apresenta graves problemas, pois a situação da
destinação final dos RSU no Brasil em 2013 sofreu pouca modificação em relação a
2012, sendo que 41,7% dos RSU ainda não estão sendo encaminhados a aterros
sanitários.
Gráfico 2.3 – Destinação Final de RSU (t dia-1)

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2013)

Dados coletados pelo IBGE (2010) permitiram identificar que os municípios
situados nas Regiões Nordeste e Norte do Brasil registraram as maiores proporções
de disposição desses resíduos em lixões: 89,3% e 85,5% respectivamente,
enquanto os localizados nas Regiões Sul e Sudeste apresentaram, no outro
extremo, as menores proporções: 15,8% e 18,7%, respectivamente.
De acordo com a Eurostat (2010), na Europa 40% dos RSU coletados são
destinados a aterros sanitários, 20% são incinerados, 23% são reciclados e 17%
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aproximadamente 54% dos RSU são encaminhados a aterros sanitários, 33% são
reciclados e 13% são incinerados para reaproveitamento energético (USEPA, 2009).
Segundo dados do IBGE (2010), no Brasil os moradores em domicílios
particulares permanentes no perímetro urbano têm 97,8% do lixo coletado, sendo
que 1,4% dos resíduos são queimados ou enterrados, 0,7% destinados a terrenos
baldios e 0,1% é descartado em outros locais.
A mesma análise feita para moradores em domicílios particulares
permanentes da área rural tem-se que 28,8% dos resíduos gerados são coletados,
59,6% queimados ou enterrados na propriedade, 11% descartados em terrenos
baldios e 0,6% descartado em outro local (IBGE, 2010).
A predominância dessas formas de destinação final pode ser justificada por
diversos fatores, como por exemplo: falta de capacitação dos responsáveis técnicos,
baixo orçamento, pouca sensibilização da população quanto às questões ambientais
ou até mesmo falta de estrutura organizacional dos órgãos públicos envolvidos
(ZANTA; FERREIRA, 2003).

2.3

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL RELACIONADA

A grande maioria dos processos tecnológicos, empreendimentos e as
atividades antropogênicas geram resíduos e, dependendo da gestão que se dá a
eles durante suas etapas (desde o armazenamento na fonte geradora até o destino
final), acarretam em impactos nos perímetros urbanos.
Devido a isso são importantes e necessárias legislações específicas
destinadas ao controle e à fiscalização destes. As legislações envolvendo as
questões de resíduos sólidos obtiveram um grande avanço com a aprovação da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010).
Até então eram utilizadas as resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e a Política Nacional de Saneamento Básico para regular e orientar a gestão de
RSU, entre outras.
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Para Moreira (2001), a elaboração de leis é um papel fundamental dos
órgãos públicos para promover a conscientização ambiental e incentivar a melhoria
tecnológica voltada para a redução da poluição.
É importante destacar algumas legislações acerca do assunto, no âmbito
federal, estadual e resoluções e decretos. As legislações municipais serão
analisadas a seguir, pois são consideradas instrumentos de gestão.

2.3.1 Leis Federais

A Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente. Em seu artigo 54 considera as penalidades dos crimes ambientais, sendo
o parágrafo 2º, inciso V considera que o lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou
gasosos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamento é
crime ambiental, cuja penalidade é reclusão de um a cinco anos.
O marco regulatório do saneamento básico foi instituído pela Lei Federal nº
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, partindo dos princípios de integralidade entre os serviços de
saneamento. Tem por objetivo acolher a população como um todo, levando em
conta soluções que considerem as realidades locais, a integração entre políticas
públicas, ambientais e sociais, a eficiência e sustentabilidade econômica e, por fim,
a transparência em todas as atividades exercidas neste contexto.
Os incisos III e VI do art. 2 estabelecem alguns serviços públicos de
saneamento básico, sendo eles: III – abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à
saúde pública e à proteção do meio ambiente; VI – articulação com as políticas de
desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua
erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante
interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o
saneamento básico seja fator determinante (BRASIL, 2007).
O marco da questão dos resíduos sólidos no Brasil deu-se a partir da Lei
Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, a qual designa em seu artigo 1 a
instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios,
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objetivos e instrumentos bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e
ao gerenciamento de resíduos sólidos e os resíduos perigosos, responsabilidades
dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis.
Os princípios da PNRS, entre outros, estão baseados nos aspectos da
prevenção e precaução, do poluidor-pagador, do protetor-recebedor e no
desenvolvimento sustentável, do mesmo modo que aborda a visão sistêmica nas
variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública.

2.3.2 Lei Estadual

No âmbito estadual, o Paraná possui sua Lei de Resíduos Sólidos, Lei
Estadual nº 12.493, de 12 de fevereiro de 1999. Estabelece princípios,
procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos
sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a
minimização de seus impactos ambientais. Como principal programa desta lei podese citar o Programa Desperdício Zero: Eliminação de 100% dos lixões no Estado do
Paraná e a redução de 30% dos resíduos gerados.
Os principais artigos e suas finalidades são: Art. 2 – Definição de RS; Art. 3
– Recepção e envio de resíduos sólidos pelo Estado do PR; Art. 4 –
Responsabilidade da atividade geradora de RS; Art. 6 a 13 - Acondicionamento,
transporte e disposição final; Art. 14 – Proibições para disposição final; Art. 17º –
Cadastro das atividades geradoras de RS; Art. 18 – Responsabilidade de medidas
preventivas e mitigadoras; Art. 19 – Penalidades Administrativas; Art. 20 – Reservas
de áreas para destinação de RS. (PARANÁ, 1999).

2.3.3 Resoluções e Decretos

A Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, estabelece o código
de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de
coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta
seletiva. Em seu anexo, a Resolução estabelece a definição de cores para
acondicionamento por espécie, sendo:
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- Azul: papel/papelão;
- Vermelho: plástico;
- Verde: Vidro;
- Amarelo: metal;
- Preto: madeira;
- Laranja: resíduos perigosos;
- Branco: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;
- Roxo: resíduos radioativos;
- Marrom: resíduos orgânicos;
- Cinza: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não
passível de separação (CONAMA, 2001).

Na norma ABNT NBR 10.007:2004 são fixados os requisitos exigíveis para
amostragem de resíduos sólidos. Em seu item 2.1 define quarteamento como sendo
o processo de divisão em quatro partes iguais de uma amostra pré-homogeneizada,
sendo tomadas duas partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e
descartadas as partes restantes sendo que as partes não descartadas são
misturadas totalmente e o processo de quarteamento é repetido até que se obtenha
o volume desejado.
O Decreto 5.940, de 26 de outubro de 2006, institui a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública
federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.
Este mesmo decreto define em seu artigo 2 coleta seletiva solidária como
sendo a coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte geradora,
para destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis; e resíduos recicláveis descartados como aqueles materiais passíveis de
retorno ao seu ciclo produtivo, rejeitados pelos órgãos e entidades da administração
pública federal direita e indireta (BRASIL, 2006).
A Resolução CONAMA nº 404, de 12 de novembro de 2008, estabelece
critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno
porte de resíduos sólidos urbanos. No parágrafo 1º do Art. 1 é apresentada a
espeicicações para a caracterização do tamanho de aterro. Considera aterros
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sanitários de pequeno porte como aqueles com disposição diária de até vinte
toneladas de resíduos sólidos urbanos. Para tais aterros esta resolução dispensa
elaboração de EIA/RIMA.
A norma brasileira ABNT NBR 9.191/08 estabelece os requisitos e métodos
de ensaio para sacos plásticos destinados exclusivamente ao acondicionamento de
lixo para coleta.
A Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEMA 086, de 02 de
abril de 2013, estabelece diretrizes e critérios orientadores para o licenciamento e
outorga, projeto, implantação, operação e encerramento de aterros sanitários,
visando o controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos
ambientais (PARANÁ, 2013). No Art. 3 é determinado que os aterros sanitários a
serem implantados com disposição diária superior a 20 toneladas de RSU deverão
ser, obrigatoriamente, objeto de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório
de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) (PARANÁ, 2013).

2.4 INSTRUMENTOS DE GESTÃO E IMPACTOS AMBIENTAIS

Nesta seção serão demonstrados os instrumentos de gestão e sua
importância na gestão dos RSU bem como os impactos ambientais nas diversas
etapas do gerenciamento e sua relação com as falhas nestes instrumentos.

2.4.1 Instrumentos de Gestão

O Estado tem duas formas de intervir no espaço construído: provendo a
infraestrutura e regulando o uso e ocupação do espaço resultante. Os instrumentos
de gestão dizem respeito ao segundo caso e consistem no termo usado para o
conjunto de ações legalmente possibilitadas para intervir nos processos urbanos,
regulamentando, controlando ou direcionando-o (FERREIRA, 200?).
É visível o avanço nas políticas públicas voltadas à responsabilidade
ecológica bem como o crescimento da consciência ambiental tanto dos órgãos
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públicos quanto por parte da sociedade e organizações (governamentais e nãogovernamentais).
A gestão urbana compete aos três níveis governamentais da Federação:
União, Estados e Municípios, sendo, no entanto, estes últimos, os que maior
competência possuem, na medida em que é de sua responsabilidade a elaboração
do Plano Diretor, constitucionalmente reconhecido como o instrumento básico da
política urbana (CAMPOS; BRAGA; CARVALHO, 2002).
Ainda para Campos, Braga e Carvalho (2002), além do plano diretor, o
município possui um rol de instrumentos urbanísticos que compõem o arcabouço
jurídico da gestão urbana, dos quais se destacam os principais:

Lei de Zoneamento: tem por objetivo prever, de modo restritivo
e/ou indicativo, áreas propícias para aterros sanitários, usinas de
tratamento, grandes áreas de transbordo, compostagem orgânica (de
pequeno porte, excluindo a matéria orgânica de origem animal) e
outros depósitos de lixos privados que podem receber materiais
nocivos;

Lei do Parcelamento do Uso do Solo: complementa a lei de
zoneamento e está diretamente subordinada aos requisitos definidos
pela lei de zoneamento ou de uso do solo urbano;

Código de Obras: regula as edificações civis e outras
instalações afins, levando em conta os usuários destes espaços e
instalações, bem como a vizinhança, quanto aos aspectos de
sossego, segurança e saúde;

Código de Postura do Município: além de estabelecer normas
de conduta, deve definir as infrações e fixar as respectivas penas;

Código Municipal de Limpeza Urbana: permite que a prefeitura
legisle sobre a higiene das vias públicas, aplique multas, abra
processo fiscal e emita auto de infração, ampliando o poder de ação
sobre os infratores que não contribuem com a limpeza (CAMPOS;
BRAGA; CARVALHO, 2002, p. 13).

2.5 IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE FALHAS NOS INSTRUMENTOS
DE GESTÃO

Segundo a Resolução n.º 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de
23 de setembro de 1986 (CONAMA), o termo “impacto ambiental” é definido como:
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Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da
população, as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos
ambientais. (CONAMA, 1986, p. 3).

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um instrumento da Política
Nacional do Meio Ambiente (art. 225, parágrafo 1º, IV Constituição Federal c.c. art.
9, III da Lei 6.938/81) e consiste em um procedimento jurídico-administrativo que
tem por objetivo a identificação, previsão e interpretação dos impactos ambientais
que um projeto ou atividade produzirá no caso de ser executado, assim como ações
para prevenir, corrigir e mitigar estes.
Três funções do meio são determinantes numa análise de impacto
ambiental: fonte de recursos naturais, suporte das atividades e receptor de efluentes
e resíduos. Não seria sustentável o desenvolvimento que utilizasse os recursos
naturais acima de suas taxas de renovação, distribuísse as atividades no território
sem considerar sua aptidão e emitisse poluentes no ar, no solo e na água acima da
sua capacidade de assimilação (OREA, 1994).
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é uma ferramenta da AIA, e é exigido
pela Resolução Conama nº. 01/1986. Sendo assim, apenas as empresas
estabelecidas após essa resolução devem realizar o Estudo de Impacto Ambiental e
o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA), exigidos no processo
dos seus licenciamentos.
O EIA deve contemplar uma matriz específica dos impactos ambientais de
acordo com o tipo de atividade, no caso dos resíduos sólidos urbanos, deve-se
analisar a área de disposição final e se deve observar tanto os aspectos correlatos
quando os impactos ambientais (DUARTE, 2009).
Segundo a Resolução n° 001/1986 do CONAMA, é preciso desenvolver um
diagnóstico que envolva análise dos recursos ambientais e suas interações:

- O meio físico: o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os
recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os
corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as
correntes atmosféricas.
- O meio biológico e os ecossistemas naturais: a fauna e a flora,
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor
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científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas
de preservação permanente.
- O meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, os usos da
água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos
arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de
dependência entre sociedade local, os recursos ambientais e o
potencial de utilização futura desses recursos (CONAMA, 1989, p. 5).

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) também é obrigatório e tem por
objetivo refletir as conclusões obtidas a partir do EIA. Deve ser objetivo e escrito de
forma a facilitar sua compreensão. Para isso, os dados apresentados devem estar
em uma linguagem clara e deve conter técnicas de comunicação visual (figuras,
quadros, tabelas, mapas e outros) para facilitar o entendimento e compreensão das
vantagens/desvantagens e das consequências ambientais.
A Avaliação do Impacto Ambiental, bem como EIA/RIMA, portanto,
consistem em uma forma metodológica efetiva para o cumprimento de uma política
de “saúde ambiental”, auxiliando na gestão e subsidiando os órgãos públicos na
tomada de decisões (PRORESÍDUOS, 2008).
Os métodos utilizados para avaliação de impactos ambientais envolvem
pontos de subjetividade devido aos parâmetros que possibilitam a quali e a
quantificação dos impactos. Segundo Pimentel e Pires (1992), dentre os métodos de
avaliação de impacto ambiental estão aqueles destinados mais à identificação de
impactos que avaliação em si, sendo eles: ad-hoc, checklists, matrizes, redes,
diagramas.
Os métodos ad-hoc são elaborados para cada situação especifica sendo que
os impactos são identificados por meiopor meio de brainstorming. As listas de
controle (checklists) são listas padronizadas nas quais identificam os impactos
prováveis. As matrizes são usadas para relacionar as diversas ações aos fatores
ambientais, por meio da relação destes, identificam-se os impactos. Por fim, as
redes de interação estabelecem relação causa-condição-efeito e permitem retratar o
conjunto de ações que desencadeiam um determinado impacto (PIMENTEL; PIRES,
1992).
O impacto causado ao meio pela produção desenfreada de resíduos sólidos
bem como pelas falhas nos instrumentos de gestão têm levado governo e sociedade
a realizar estudos e procurar por alternativas objetivando a minimização da
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degradação da natureza e o aumento do bem-estar da sociedade como um todo
(DONHA, 2002).
Ferreira e Anjos (2001) identificaram dois tipos de populações suscetíveis a
serem afetadas pelas questões ambientais dos RSU: a primeira é aquela que não
participa da coleta domiciliar regular e lança seus resíduos nas áreas do entorno
onde vive, ocasionando impactos ambientais (queima, mau cheiro etc.), de saúde
pública em vista da proliferação de vetores transmissores de doenças, como ratos,
baratas e animais domésticos que se alimentam dos restos, numa convivência
promíscua e deletéria para a saúde.
A segunda população identificada por Ferreira e Anjos (2001), consiste nos
moradores da área de entorno das unidades de tratamento e destinação dos RSU,
pois por melhor que seja o padrão técnico (projeto, construção e operação)
problemas como mau cheiro decorrente do processo de decomposição da matéria
orgânica permanece presente quando se manuseiam grandes quantidades de
resíduos domiciliares.
De acordo com Leão (1997):

Sempre que houver atividade humana desorganizada, maior será a
quantidade de resíduos sólidos e mais complexas se tornam as
soluções para o gerenciamento desse problema, que se agrava com
a disposição final dos mesmos. O desenvolvimento tecnológico, a
infraestrutura e os insumos necessários ao crescimento das cidades
requerem urgentes medidas para mitigar os impactos ambientais
destes resíduos sólidos (LEÃO, 1997, p. 29).

O gerenciamento inadequado dos RSU pode gerar vários impactos tanto de
saúde pública, de aspectos sociais, como de ordem administrativa e econômica
(LOPES, 2006). Assim, pode-se afirmar que em cada etapa do fluxo do
gerenciamento dos RSU, desde a coleta até sua disposição final, devem ser
avaliados os impactos sociais e ambientais gerados (MILANEZ; TEIXEIRA, 2001).
Quando mal condicionados, os RSU são grandes causadores de poluição
ambiental, tanto visual quando olfativa, além de ser risco à saúde populacional e
atrair vetores transmissores de doenças como ratos, moscas, baratas, formigas,
mosquitos, lacraias e escorpiões (LOPES, 2006).
As questões sociais relacionadas aos resíduos sólidos estão diretamente
ligadas à existência significativa de pessoas que buscam seu sustento por meio da
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catação informal de resíduos recicláveis pelas ruas das cidades e em locais de
disposição final (MORAES, 2011).
Acerca dos impactos de ordem administrativa e econômica, durante muito
tempo as administrações públicas adotaram os lixões como uma alternativa simples
e barata, porém Lopes (2006) afirma que:

O custo dessa disposição é muito maior do que se pensava pois
acarreta em contaminação de mananciais, do solo, aumento
considerável de animais, presença de pessoas nas dependências do
lixão além de pesadas multas à municipalidade de acordo com a
legislação ambiental vigente (LOPES, 2006, p. 8).

A disposição dos resíduos no solo pode causar a contaminação do solo e
das águas subterrâneas e superficiais, pela infiltração do lixiviado resultante da
decomposição da matéria orgânica contida no lixo (ABNT NBR 10.703:1989).
A disposição inadequada dos RSU também pode gerar contaminação de
recursos naturais como: ar (pela poeira suspensa, pelo gás metano resultante da
decomposição da matéria orgânica e pela queima frequente em áreas de grande
acúmulo de resíduos) e água (contaminação de águas superficiais e subterrâneas
pela disposição inadequada além do lixiviado) (MARQUES, 2011).
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3 ÁREA DE ESTUDO - CAMPO MOURÃO/PARANÁ

3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL

De acordo com Siminonato (1999), a origem da cidade de Campo Mourão –
PR foi em 1947 a partir do desmembramento do município de Pitanga – PR, na
mesorregião do Centro Ocidental Paranaense (24º02’38”S e 52º22’40”W). Abrange
uma superfície de aproximadamente 763,64 km² (IPARDES, 2010), com altitude
média de 585 m com relação ao nível do mar. O município faz divisão com os
municípios de Araruna, Peabiru, Corumbataí do Sul, Farol, Mamborê e Luiziana
(Figura 3.1).
Figura 3.1 - Localização da cidade de Campo Mourão no Estado do Paraná

Fonte: IBGE (2012)

A história da cidade de Campo Mourão está ligada ao Caminho de Peabiru
ou de São Tomé que tratava-se de uma rota indígena antiga. Essa rota atravessava
os limites territoriais do nosso país até chegar ao Peru, ligando o Oceano Atlântico
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ao Oceano Pacífico. Partia de São Vicente, litoral de São Paulo, entrava no Estado
do Paraná cruzando-o de leste a oeste, adentrava o Chaco paraguaio, atravessava a
Bolívia, ultrapassava a Cordilheira dos Andes até o sul do Peru encontrando a costa
do Pacífico (FERREIRA, 2010).
De acordo com os dados históricos contidos no Plano Diretor (2007), a partir
de 1939, ocorre o efetivo povoamento de Campo Mourão, quando o Governo do
Estado do Paraná, Manuel Ribas (governador de 1925 a 1937 e interventor de 9137
a 1945) inicia os serviços de colonização em terras municipais, limitando glebas e
lotes.
A topografia da região caracteriza-se por ondulação leve, estando sua malha
urbana assentada por um meseta ou platô, com divisão de um principal espigão na
direção Nordeste/Sudoeste, que a separa em duas sub-bacias de drenagem, uma
pertencente ao córrego Km 119 e outra ao Rio do Campo. A população da cidade é
abastecida por captação em poços artesianos e pelo rio do Campo. A cidade de
Campo Mourão – PR pertence à bacia hidrográfica do rio Ivaí e o rio Mourão é o
mais importante e corta a cidade de Norte a Sul (SIMIONATO, 1999).
O clima da região é definido como subtropical, com verão chuvoso e inverno
relativamente seco. Os ventos predominantes na região são os de quadrante
nordeste, apresentando possibilidades de geadas nos meses de inverno, quando os
ventos sopram de sul e sudoeste. A umidade relativa do ar atinge valores
compreendidos entre 70% e 80%. A precipitação média anual na região está entre
os valores de 1.200 mm e 1.400 mm por ano, sendo que o período chuvoso ocorre
nos meses de dezembro e março e os meses de estiagem são de junho a setembro
(SIMIONATO, 1999).
Em 1953 o centro urbano da cidade estava consolidado, e segundo o Plano
Diretor (2007), entre as décadas de 1970-1980, foram criados 40 bairros,
apresentando a fase de maior adensamento do espaço urbano da cidade. De 1990 a
2000 foram criados 28 novos bairros na sede urbana de Campo Mourão – PR.
Em 1990, a cidade passou a ter 69.996 habitantes, em 2000 a cidade tinha
74.242 habitantes, segundo dados do IBGE 2010 a população urbana da cidade é
de 82.757 habitantes (IBGE, 2010). Com o crescimento urbano, a cidade expandiuse horizontalmente margeando os Rios 119 e do Campo (Figura 3.2), ultrapassando
os limites naturais nas últimas décadas.
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A cidade apresentou uma densidade demográfica de 115,05 (IBGE, 2010), e
uma taxa de crescimento geográfico de 0,8% (IPARDES, 2010), taxa que caracteriza
o percentual de aumento médio anual da população de residentes em determinada
área geográfica no ano considerado.
Na região central da cidade há um adensamento e aumento no valor do
imóvel, promovendo assim a segregação residencial, visto que apenas quem tem o
poder aquisitivo alto pode adquirir os imóveis nessa localidade, além de ser onde há
maior infraestrutura e concentração de trabalho (BATISTA; CORDOVIL, 2012).

Figura 3.2 – Perímetro Urbano da cidade em 2015

Fonte: Adaptado de Google Earth (2015).
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3.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO

A cidade de Campo Mourão apresenta como instrumentos de gestão:

3.2.1 Lei Orgânica do Município de Campo Mourão-PR

Instituída em 05 de abril de 1990, em seu artigo 9 estabelece as
competências do Município. Dentre elas, em seu inciso VI designa a promoção do
gerenciamento dos RSU de forma direta, sob regime de concessão ou permissão e
envolve outros serviços, dentre estes cita em seu item f) a limpeza pública, coleta
domiciliar e destinação final do lixo, inclusive hospitalar.
No artigo 142, inciso XIII fica estabelecido que a política de desenvolvimento
urbano do Município tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, mediante a manutenção
do sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final do lixo, inclusive
hospitalar.

3.2.2 Lei Municipal nº 799/1993

Instituída em 24 de junho de 1993, cria o Conselho Municipal do Meio
Ambiente de Campo Mourão, tendo por finalidade criar e regular as atividades e
atribuições do Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de Campo
Mourão - COMAMB/CM.
Em seu artigo 2, incisos III e IV define, como objetivos do COMAMB:
promover a saúde publica e ambiental bem como compatibilização com as politicas
do meio ambiente nacional e estadual.

3.2.3 Lei Municipal Complementar nº 005/1997

De 30 de setembro de 1997, institui, em Campo Mourão, o Código Municipal
de Limpeza Urbana. Em seu artigo 2, define como serviço de limpeza urbana as
seguintes tarefas:
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I - coleta, transporte e disposição final do lixo público, ordinário
domiciliar e especial;
II - conservação da limpeza de vias, praças, áreas verdes, parques e
outros logradouros e bens de uso comum do povo do Município de
Campo Mourão;
III - remoção de bens móveis abandonados nos logradouros públicos;
IV - outros serviços concernentes à limpeza da cidade (CAMPO
MOURÃO, 1997, p. 4).

Em seu artigo 3 define lixo público os resíduos sólidos provenientes dos
serviços de limpeza urbana executados nas vias e logradouros públicos. Já no artigo
4 define os resíduos para fins de coleta regular, lixo ordinário domiciliar, aqueles
produzidos em imóveis, residenciais ou não, que possam ser acondicionados em
sacos plásticos.

3.2.4 Lei Municipal nº 1.104/1998

De 03 de março de 1998 cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que tem
por finalidade concentrar recursos destinados a projetos de interesse ambiental. Em
seu artigo 2, define o que constituem as receitas do fundo:
I - dotações orçamentárias;
II - arrecadação de multas previstas em Lei;
III - contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, do
Município e de suas respectivas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações;
IV - as resultantes de convênios, contratos e consórcios, celebrados
entre o Município e instituições públicas e privadas, cuja execução
seja de competência da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente,
observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos;
V - as resultantes de doações que venha a receber de pessoas
físicas e jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais e
internacionais;
VI - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como
remuneração decorrente de aplicação do seu patrimônio;
VII - outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados
ao Fundo Municipal do Meio Ambiente (CAMPO MOURÃO, 1998, p.
3).
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3.2.5 Lei Municipal nº 1.143/1998

Instituída em 08 de junho de 1998, regulamenta a coleta seletiva de
materiais recicláveis por catador carrinheiro no perímetro urbano da cidade de
Campo Mourão. Em seu artigo 2 define catador carrinheiro toda pessoa que exerce
a atividade de coleta seletiva de materiais recicláveis, nas vias públicas da cidade,
utilizando-se de carrinho coletor.
Em seu artigo 5, estabelece que o Município desenvolverá programa de
orientação para a formação da cidadania e para a organização e associação dos
catadores carrinheiros e seus familiares.

3.2.6 Código de Edificações e Obras

Esta Lei é complementar à Lei do Plano Diretor Municipal, denominada
Código de Edificações e Obras do Município de Campo Mourão, de 3 de setembro
de 2010 estabelece normas que regulam o licenciamento de edificações e obras e
dá outras providências.

3.2.7 Lei Complementar n.º 22/2012

Esta lei, de 23 de março de 2012, dispõe sobre o Plano Diretor Municipal de
Campo Mourão. O Plano Diretor tem por objetivo geral sistematizar o
desenvolvimento físico, econômico e social do território municipal visando o bemestar da população.
No que concerne sobre RSU, em seu capítulo IV, art. 14, referente à Política
de Serviços e Infraestrutura Públicos, inclui: a coleta, o aproveitamento e a
destinação final adequada dos resíduos sólidos como uma das responsabilidades
municipais.
Em seu art. 17 dispõe acerca da Política de RSU:

I - elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos no Município de Campo Mourão definindo os
procedimentos a serem adotados quanto ao acondicionamento,
coleta, armazenamento, transporte e destinação final dos diversos
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resíduos gerados no Município, visando aumentar a vida útil do
aterro sanitário;
II - melhorar a qualidade dos serviços de limpeza pública, em
especial da coleta de lixo, da coleta seletiva, e do serviço de varrição
de vias e logradouros públicos;
III - garantir o recolhimento e destinação final adequada dos resíduos
especiais de responsabilidade do gerador, como os de saúde,
industriais, da construção civil, entre outros;
IV - implantar unidades de recebimento, processamento e
comercialização de resíduos sólidos recicláveis provenientes da
coleta seletiva indicadas no Plano de Ação e Investimentos, parte
integrante desta Lei;
V - implantar usina de triagem e compostagem visando aumentar a
vida útil do aterro sanitário indicada no Plano de Ação e
Investimentos, parte integrante desta Lei;
VI - promover a recuperação ambiental e paisagística de áreas
degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos;
VII - promover a Educação Ambiental visando a minimização,
aproveitamento, reciclagem e destinação final adequada dos
resíduos sólidos (CAMPO MOURÃO, 2012, p. 13).

3.2.8 Lei Municipal Complementar nº 31/2014

Dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural,
instituída em 17 de julho de 2014. Em seu artigo 1º, parágrafo único define o
zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural do Município de Campo
Mourão como:

Divisão do território do município em macrozonas por microbacias
hidrográficas e das áreas urbanas em zonas, para as quais são
definidos os usos e as condições de ocupação do solo urbano e rural
(CAMPO MOURÃO, 2014, p. 1).

Em seu artigo 2, é determinado como Zoneamento a divisão de municípios
em zonas visando ordenar o crescimento da cidade e a garantia do bem-estar da
comunidade.
Em seu artigo 6º subdivide a área urbana do Município em 10 (dez) zonas:
Residenciais; de Urbanização Específica; de Ocupação Específica de Saúde;
Ocupação Específica Universitária; Comerciais e de Serviços; Industriais; Zonas
Industriais Especiais; Zonas de Preservação Permanente; Especiais; Especiais de
Interesse Social. Cada uma dessas zonas é estabelecida para o uso permitido e os
respectivos requisitos para ocupação dos lotes, conforme apresentado em anexo
(ANEXO 1).
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Esta legislação será complementada pela Lei Complementar nº 31/2014,
publicada no órgão Oficial do Município nº 1736/2014, que está em aprovação na
Câmara Municipal.

3.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

O serviço de limpeza pública e o gerenciamento dos RSU da cidade de
Campo Mourão são terceirizados por meio de processo licitatório. Atualmente, a
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) é responsável por
acompanhar e verificar os serviços prestados pela empresa privada.
A empresa terceirizada teve sua criação em 2009 e desenvolve serviços de
limpeza pública, coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos. Sua matriz é
localizada em Ribeirão Preto – SP, tendo uma filial em Campo Mourão, na Avenida
João Bento, n.º 699, com área de 1000 m² e uma estrutura funcional interna de sete
funcionários sendo: 3 administrativos, 1 Técnico Ambiental, 1 Engenheiro Civil, 1
Engenheiro de Segurança do Trabalho e 1 Almoxarife. Os serviços de lavagem,
oficina mecânica e borracharia são terceirizados.
Quanto à infraestrutura que envolve os trabalhos de gerenciamento de RSU,
para o serviço de coleta regular, o quadro de funcionários conta com quarenta
funcionários, enquanto para a coleta seletiva são seis funcionários.
A frequência de coleta é diferenciada e separada em três setores (1, 2 e 3)
(Figura 3.3), sendo que na região central (setor 1) os resíduos são coletados no
período noturno de segunda a sábado, enquanto nas regiões dos bairros (setor 2.
Os setores 1 e 2 fazem parte do perímetro urbano enquanto do terceiro setor fazem
parte o distrito de Piquirivaí e a Usina Mourão e o Parque do Lago Azul, neste setor,
a coleta é realizada três vezes por semana. A porcentagem da população atendida
em cada setor equivale a: 35% da atendida pelo setor 1; 62% pelo Setor 2; e, 3% da
população é atendida nas coletas realizadas pelo setor 3.
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Figura 3.3 – Mapa da divisão dos setores das coletas convencional e seletiva

Fonte: Adaptado de Google Maps (2015)2

2

Mapa elaborado por Pedro Ivo Nesso Calado, acadêmico do curso de Engenharia Ambiental da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Campo Mourão.
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A frota é composta por sete caminhões coletores, sendo cinco caminhões
compactadores com capacidade de 18 m³ (Figura 3.4) para a coleta regular e dois
caminhões-baú (Figura 3.5) destinados à coleta seletiva.
Figura 3.4 – Caminhão compactador utilizado para coleta regular

Fonte: Autora (2015)

São realizadas quatorze viagens para coleta regular por dia e duas viagens
para coleta seletiva. Além dos caminhões em rota para realização das coletas, há
um caminhão reserva em casos de manutenção, sendo que a mesma é feita de
forma terceirizada.
Para controle das rotas a serem percorridas pelos caminhões, os
funcionários preenchem um relatório diário de rota informando os horários de saída
do pátio da empresa e dos bairros bem como o registro de ocorrências que podem
vir a acontecer durante o trajeto.
O serviço de varrição da cidade é realizado pela mesma empresa
responsável pelo gerenciamento dos RSU, atende todas as ruas da cidade sendo
recolhido um volume médio de 75 t dia-1 de detritos provenientes da varrição, capina
e limpeza de feiras-livres. Para a etapa de varrição, a empresa possui oitenta e dois
funcionários, sendo vinte para atividades de roçada e capina e sessenta e dois para
varrição das vias públicas.
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Figura 3.5 – Caminhão baú utilizado na coleta seletiva

Fonte: Autora (2015)

Em relação à frequência, na zona central, o serviço é executado
diariamente, nas áreas próximas ao centro cinco vezes por semana enquanto nas
áreas mais afastadas, o serviço é realizado semanal ou quinzenalmente, já nas
zonas periféricas é realizada mensalmente. Os resíduos provenientes desta
atividade são encaminhados ao aterro sanitário.
Existe na cidade um programa de coleta seletiva, cuja implantação deu-se
no ano de 2003, após o encerramento do lixão e início da operação do aterro
sanitário. Abrange todos os bairros e é realizada duas vezes por semana em cada
bairro a partir das 08h30min, conforme a programação apresentada na Tabela 3.1.
Tabela 3.1 - Distribuição dos horários referentes à coleta seletiva em Campo Mourão
Dia da semana
Horário
Bairros atendidos
Setor 1 – Região Central

Quarta e sábado
Segunda e sexta
Terça e quinta

A partir das 08h30min

Setor 2 - Bairros

Setor 3 – Usina Mourão e Lago Azul
Fonte: Autora, 2015
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Em contrato com a cidade de Campo Mourão está prevista a realização de
coleta seletiva somente para a modalidade porta a porta. São coletados
aproximadamente 70 t mês-1 (2,33 t dia-1), os quais são encaminhados para duas
associações de catadores, sendo elas: a Associação de Trabalhadores com
Materiais Recicláveis e Prestação de Serviços Vila Guarujá (Associguá) e a
Cooperativa Resíduo Solidário (Cooperesíduos), que são responsáveis por realizar a
separação e a venda destes produtos.
Nas associações a rotina de trabalho consiste no descarregamento do
material nas mesas separadoras, porém a capacidade das mesas é inferior à
quantidade de resíduos e estes ficam espalhados pelo chão. A etapa seguinte é a
triagem e segregação por tipo dos resíduos, os quais depois de separados ficam
armazenados em bags para posterior pesagem. Os rejeitos encontrados são
separados e armazenados em sacolas plásticas e depois encaminhados ao aterro
sanitário.
Em 2014 a média mensal de pagamento aos catadores na Associguá foi de
R$ 750,20 e na Cooperesíduos de R$ 872,98, média acima do piso do salário
federal e inferior ao piso estadual em vigência.
Segundo dados fornecidos pelo responsável da empresa terceirizada, a
recuperação de recicláveis pela coleta seletiva evoluiu de 290 toneladas coletadas
no ano de 2011 para 709 toneladas no ano de 2012 e 970 toneladas no ano de
2013.
Ao considerar os dados informados para o ano de 2014, a recuperação de
recicláveis representou somente 3,5% da geração total do município, indicando que
mais de 96% dos resíduos recicláveis da cidade possuem como destino final a
disposição no aterro sanitário.
São realizadas campanhas periódicas de educação ambiental voltadas à
coleta seletiva a partir do estabelecimento de parcerias com a Secretaria de
Educação (SECED) e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) e ao fim
de cada ano a empresa elabora um Plano de Educação Ambiental para o ano
seguinte, ficando a cargo de um funcionário específico a implementação e
fiscalização do cumprimento do planejamento do mesmo.
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3.3.1 Aterro Sanitário

O sistema de disposição final dos RSU utilizado é o aterro sanitário, que tem
por horário de funcionamento das 7h00min às 17h00min de segunda-feira a sábado,
com um quadro de nove funcionários, sendo dois operadores de máquina, um
motorista, dois vigias e quatro ajudantes de serviços.
Até o ano de 2002, a cidade de Campo Mourão/PR tinha grandes problemas
de ordem sanitária e ambiental devido ao fato de não possuir um aterro sanitário
para a disposição dos RSU. Todo o resíduo coletado pelo serviço municipal era
destinado a um lixão sendo que no local havia um número de aproximadamente
trinta pessoas carentes, que reviravam os resíduos depositados a fim de encontrar
materiais que pudessem ser encaminhados para a reciclagem e com isso obter
alguma renda (CHIMILOSKI, 2008 apud CORNELI, 2009).
O Aterro Sanitário Municipal de Campo Mourão (Figura 3.6) foi criado em
2001 e teve sua operação iniciada em 2002. A obra foi projetada para receber os
resíduos até 2021, tendo sido viabilizada através de uma parceria entre o prefeito da
gestão 2001-2004 com a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental (Sudersha).
Foi projetado para receber cinco células com previsão de tempo de vida útil
de vinte e um anos e sete meses, porém esta previsão foi ultrapassada. A
capacidade da primeira e segunda células foi esgotada em dois anos e dois meses
de uso, aproximadamente, para cada célula. Cada célula recebeu cerca de 57 t mês
no período em uso.
A terceira célula teve operação iniciada em setembro de 2006 e sua
capacidade foi esgotada no ano de 2008, recebendo em média 59 t d-1 ao longo de 2
anos, quando a quarta célula foi implantada e está em operação até hoje, tendo
previsão de vida útil de aproximadamente mais seis meses.
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Figura 3.6 – Vista do Aterro Sanitário Municipal de Campo Mourão

Fonte: Autora, 2015.

O aterro possui área total de 50000 m², sendo que 1000 m² estão em uso
atualmente. Está localizado a noroeste da cidade, na zona rural, no lote A-1,
subdivisão da Fazenda Indaiá, distante 12 km da garagem da empresa terceirizada,
localizada no centro da cidade (Figura 3.7).
A etapa seguinte à coleta consiste na descarga dos resíduos nas células,
após os caminhões coletores serem pesados em balança localizada na entrada do
aterro sanitário, de modo a quantificar o total de resíduos coletados. Nas células, um
trator esteira é responsável por espalhar os resíduos, que posteriormente, são
cobertos diariamente com terra e compactados.
A descarga dos resíduos no aterro municipal, proveniente dos bairros é
realizada de segunda a sábado em dois horários: as 12h00min e as 16h00min. Já a
descarga dos resíduos coletados na região central é feita em dois horários na
segunda-feira: as 23h00min e as 03h30min devido ao acúmulo de resíduos durante
o fim de semana, e de terça a sábado é feita as 00h30min.

Figura 3.7 – Localização do Aterro Sanitário Municipal de Campo Mourão

Aterro Sanitário Municipal

Garagem

Fonte: Google Maps (2015)
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Como o horário de funcionamento do aterro é até as 17h os funcionários
responsáveis pela coleta fazem o descarregamento dos resíduos da região central,
sendo que o processo de cobrimento dos resíduos ocorre no dia seguinte, ao iniciar
as atividades do mesmo. Além da preparação dos locais para deposição,
compactação e aterramento dos resíduos, também foi construído um sistema de
tratamento, composto de uma lagoa anaeróbia, uma lagoa facultativa, uma lagoa de
polimento e o sistema de infiltração do efluente tratado no solo.
Segundo Lima (2008) o tratamento inicial ocorre na lagoa anaeróbia que tem
área de aproximadamente 746 m² e as seguintes dimensões: profundidade = 3,3 m;
profundidade útil = 3,0 m; comprimento externo = 37,9 m e largura externa 19,7 m. A
lagoa facultativa, onde ocorre a segunda etapa do tratamento, tem as seguintes
dimensões: profundidade total = 1,8 m; profundidade útil = 1,5 m; comprimento
externo = 68,95 m e largura externa 30,10 m. Após passar pela lagoa facultativa, o
efluente é encaminhado para a terceira lagoa de tratamento chamada de lagoa de
polimento, onde recebe o último tratamento antes de ser descartado em um sistema
de infiltração no solo
A drenagem dos líquidos percolados é realizada nas células, sendo
carreados para os sistemas de coleta e encaminhados ao sistema de tratamento de
efluentes, composto de uma lagoa anaeróbia, uma lagoa facultativa, uma lagoa de
polimento e o sistema de infiltração do efluente tratado no solo.
O sistema de drenagem é formado por uma malha de drenos horizontais no
formato

de

espinha

de

peixe,

que

são

colocadas

transversalmente

e

longitudinalmente às células, e por caixas coletoras nas camadas e na base das
células. Além da produção do lixiviado, há a formação de gases e para a coleta
destes há um dreno de gás, uma construção cilíndrica em concreto, feita em pontos
estratégicos do aterro para coleta.
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4 METODOLOGIA

Para a descrição do sistema de gestão e gerenciamento dos RSU foram
realizadas observações em campo sem interferência do pesquisador para análise do
método de trabalho dos colaboradores responsáveis pela coleta, além de entrevistas
informais realizadas junto ao responsável da empresa que atualmente possui a
concessão dos serviços de limpeza urbana da cidade de Campo Mourão - PR.
Para

o

processo

de

caracterização

qualiquantitativa

realizaram-se

amostragens dos resíduos coletados e encaminhados ao aterro sanitário e coleta de
dados oriundos dos resíduos encaminhados pela coleta seletiva municipal.
A caracterização quantitativa foi realizada através da pesagem dos
caminhões coletores dos RSU, antes da coleta (caminhão vazio) e depois da coleta
(caminhão cheio), em balança digital existente no aterro municipal, para que, por
meio da diferença das pesagens, fosse registrada quantidade média diária coletada,
em toneladas, de RSU gerados na cidade.
Para analisar qualitativamente os RSU primeiramente foi realizada uma
observação visual seguida do procedimento estabelecido na norma ABNT NBR
10.007:2004 – Amostragem dos Resíduos Sólidos – Procedimentos, que especifica
o procedimento para determinação da composição percentual, em peso, de cada
tipo de material presente na massa triada, seguindo o método de quarteamento.
A amostragem foi realizada em quatro etapas (Figura 4.1): 1) coleta de
resíduos para amostra; 2) obtenção da amostra; 3) pesagem da amostra e, 4)
separação e pesagem por componentes.
Após a descarga dos resíduos pelo caminhão coletor, foi realizado o primeiro
quarteamento (Figura 4.2), traçando-se imaginariamente duas linhas, dividindo a
pilha em quatro quadrantes, sendo que duas partes opostas em diagonal foram
descartadas. O processo de quarteamento foi repetido até obter uma amostragem
com massa de, aproximadamente, 50 kg para caracterização.
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Figura 4.1 – Procedimento de coleta e análise de amostra para realização da técnica
de quarteamento

Fonte: Adaptado de Martinho e Gonçalves (2000)
Figura 4.2 – Resíduos sólidos após a descarga pelo caminhão coletor

Fonte: Autora (2014)
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A etapa seguinte ao quarteamento consistiu na caracterização dos resíduos
(Figura 4.3). Os RSU foram agrupados em seis categorias para qualificação, sendo
elas: (i) papel (misto, branco, papelão e longa vida); (ii) plásticos (acrílico, PET,
branco, misto); (iii) metais (ferrosos e não ferrosos); (iv) vidros; (v) matéria orgânica
putrescível e (vi) rejeitos (tecidos, couros, borracha, entre outros).
Figura 4.3 – Etapa de caracterização dos RSU

Fonte: Autora (2014)

Cada componente foi pesado separadamente (Figura 4.4) e então, dividiu-se
o peso de cada componente pelo peso total, de modo a obter-se a composição
percentual da composição dos resíduos. Os dados coletados foram organizados em
tabelas, a partir das quais, foram elaborados gráficos para análise e discussão dos
resultados obtidos.
Nos meses de junho e julho de 2014 foram realizadas 10 amostragens em
duas etapas, em turnos e dias da semana alternados, variando entre caminhão
proveniente da coleta dos resíduos oriundos dos bairros e do caminhão referente à
coleta dos resíduos da região central, para que fosse realizada uma análise
comparativa entre os resíduos dos três setores da coleta.
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Figura 4.4 – Separação dos RSU para pesagem

Fonte: Autora (2014)

A seguir, foi realizado o processo de identificação de falhas no sistema de
gestão e gerenciamento de acordo com a metodologia proposta por Angelis Neto
(1999), o qual, por uma análise multicriterial de variáveis, identificou os impactos
ambientais e respectivos problemas de gestão e gerenciamento à luz dos
instrumentos disponíveis e analisou as correlações existentes entre os impactos
havidos em Maringá e as falhas detectadas nos instrumentos existentes, ou a
ausências destes.
Os instrumentos de gestão disponíveis na cidade de Maringá e utilizados
pelo autor são: Lei Orgânica (LO); Plano Diretor (PD); Lei de Zoneamento (LZ); Lei
de Parcelamento (LP); Código de Obras (CO); Código de Postura (CP); Coleta
Seletiva (CS); Tributo Ecológico (TE); e, Código Municipal de Limpeza Urbana
(CMLU).
Os impactos ambientais e os respectivos problemas de gestão identificados
nas etapas do fluxo dos RSU na cidade de Maringa pelo autor são apresentados na
Tabela 4.1 a seguir:
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Tabela 4.1 - Exemplificação da tabela proposta por Angelis Neto (1999) para
identificação das falhas na etapa de coleta dos RSU na cidade de Maringá/PR
Etapa
Impactos Ambientais
Problema de Gestão
- Acidentes com materiais perfurocortantes;
- Poluição visual;
- Poluição olfativa;
Acondicionamento Irregular
- Proliferação de insetos e animais
indesejáveis;
- Espalhamento de resíduos
Coleta
- Acúmulo de resíduos em logradouros
públicos;
- Espalhamento de resíduos;
- Proliferação de insetos e animais
Falhas na frequência de coleta
indesejáveis;
- Poluição visual;
- Poluição olfativa;
- Acidentes com materiais perfurocortantes;
- Poluição olfativa;
Utilização de veículos impróprios
- Poluição sonora;
para o transporte de resíduos
- Poluição Visual;
sólidos
- Vazamento de líquidos e perda de
Transporte
materiais coletados.
- Espalhamento de resíduos
- Transtornos viários;
- Congestionamentos;
Escolha inadequada do itinerário
- Poluição sonora;
de coleta
- Poluição olfativa.
Ausência da cobertura com
- Poluição do ar e olfativa devido ao
material inerte das camadas
espalhamento de poeiras, liberação de diárias de resíduos e ausência de
gases, odores e fumaças;
sistema de drenagem de gases
gerados
- Poluição das águas superficiais e
subterrâneas
pela
percolação
do
chorume;
Ausência de sistema de drenagem
- Poluição das águas superficiais e
e coleta de águas pluviais e
subterrâneas pela circulação das águas
líquidos percolados
pluviais e córregos e/ou nascentes que
situem próximo ao lixão;
Destino
Final
- Poluição do solo pela infiltração de
Ausência de sistema de
líquidos percolados;
impermeabilização no contato
- Degradação superficial do solo.
resíduos/solo e adjacências
- Poluição visual;
- Alteração da paisagem (topografia,
Utilização de técnicas
vegetação, escoamento superficial);
inadequadas de disposição de
- Surgimento e proliferação inadequada
resíduos sólidos
de animais macro e microvetores.
- Desvalorização das áreas do entorno e
do próprio local de disposição;
Ausência de estudo criterioso para
- Desencadeamento de processos do
escolha do local de disposição
meio físico.
Fonte: Adaptado de Angelis Neto (1999)
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A partir deste levantamento, Angelis Neto (1999) desenvolveu uma tabela
(Tabelas 4.2 a 4.4) cuja finalidade consistiu em correlacionar os impactos ambientais
e os problemas de gestão existentes na cidade de Maringá com as falhas
detectadas nos instrumentos existentes, ou a ausência deles.
O eixo central da tabela caracteriza-se pelos impactos ambientais que
ocorrem nas diversas etapas do fluxo dos RSU desde sua produção até seu destino
final sendo que, tal fluxo é criado por fluxos anteriores, necessários às atividades
que geram resíduos.
Na tabela foram reunidos as etapas que compõem a produção dos resíduos
sólidos urbanos (coleta, transporte e destino final), os impactos ambientais
levantados, os problemas de gestão que os causam e suas relações com os
diversos instrumentos disponíveis.
Das análises realizadas com relação aos impactos ambientais causados por
falhas nos instrumentos de gestão disponíveis, Angelis Neto (1999) percebeu a
existência de alguns elementos que, em menor ou maior escala, perpassam estes
problemas. Assim, procurou agrupar as causas dos surgimentos dos impactos
ocorridos apesar dos instrumentos disponíveis em seis grupos ou fatores, sendo
eles:


Fatores econômicos: Ausência de investimentos no setor; falta de
motivação econômica; falta de planejamento estratégico; desperdícios
oriundos das descontinuidades administrativas;



Fatores educacionais: tradições e hábitos culturais incorretos arraigados
na

população;

ignorância

com

relação

aos

temas

ambientais;

desconhecimento da legislação existente; ausência de embasamento
cultural e educacional;


Falta de conhecimento dos problemas: desconhecimento das reais
dimensões

do

problema;

desconhecimento

das

especificidades

e

complexidades envolvidas na gestão dos RSU;


Carência de recursos humanos especializados: ausência de pessoal
habilitado e qualificado para a elaboração de planejamento real e
exequível para o setor; despreparo do pessoal envolvido diretamente nas
etapas que compõem o fluxo dos RSU; ausência de pessoal habilitado
para a confecção de legislação específica para o setor;

Tabela 4.2 - Exemplificação da tabela proposta por Angelis Neto (1999) para identificação das falhas na etapa de coleta dos RSU
na cidade de Maringá/PR
Instrumentos
Inst.
Urbanísticos
Econ.
Etapa
Impactos
Problema de Gestão
LO
CMLU
PD LZ LP CO CP CS
TE

C
O
L
E
T
A

- Acidentes com materiais perfuro-cortantes;
- Poluição visual;
- Poluição olfativa;
- Proliferação de insetos e animais
indesejáveis;
- Espalhamento de resíduos

Acondicionamento Irregular

2

2

- Acúmulo de resíduos em logradouros
públicos;
- Espalhamento de resíduos;
Falhas na frequência de
- Proliferação de insetos e animais
2
2
coleta
indesejáveis;
- Poluição visual;
- Poluição olfativa;
Legenda:
Siglas
Numeração
LO = Lei Orgânica
1 = inexistência (não contempla, mas deveria)
PD = Plano Diretor
2 = insuficiência (existe, mas falha)
LZ = Lei de Zoneamento
3 = Suficiência (existe e funciona)
LP = Lei de Parcelamento
* = Não diz respeito
CO = Código de Obras
CP = Código de Postura
CS = Coleta Seletiva
TE = Tributo Ecológico
CMLU = Código Municipal de Limpeza Urbana
Fonte: Adaptado de Angelis Neto (1999)

*

*

*

*

2

2

2

1

2

*

2

2

1

2
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Tabela 4.3 - Exemplificação da tabela proposta por Angelis Neto (1999) para identificação das falhas na etapa de transporte dos
RSU na cidade de Maringá/PR
Instrumentos
Inst.
Urbanísticos
Econ.
Etapa
Impactos
Problema de Gestão
LO
CMLU
PD LZ LP CO CP CS TE
- Acidentes com materiais perfurocortantes;
T
- Poluição olfativa;
R
- Poluição sonora;
Utilização de veículos impróprios para o
2
2
*
*
*
2
3
1
2
A
- Poluição Visual;
transporte de resíduos sólidos
N
- Vazamento de líquidos e perda de
S
materiais coletados.
P
- Espalhamento de resíduos
O
- Transtornos viários;
R
- Congestionamentos;
T
Escolha inadequada do itinerário de
- Poluição sonora;
*
2
*
*
*
*
3
1
1
E
coleta
- Poluição olfativa.
Legenda:
Siglas
LO = Lei Orgânica
PD = Plano Diretor
LZ = Lei de Zoneamento
LP = Lei de Parcelamento
CO = Código de Obras
CP = Código de Postura
CS = Coleta Seletiva
TE = Tributo Ecológico
CMLU = Código Municipal de Limpeza Urbana
Fonte: Adaptado de Angelis Neto (1999)

Numeração
1 = inexistência (não contempla, mas deveria)
2 = insuficiência (existe, mas falha)
3 = Suficiência (existe e funciona)
* = Não diz respeito
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Tabela 4.4 - Exemplificação da tabela proposta por Angelis Neto (1999) para identificação das falhas na etapa de destino final dos
RSU na cidade de Maringá/PR
Inst.
Inst. Urbanísticos
L
Econ.
Etapa
Impactos
Problema de Gestão
CMLU
O
PD LZ LP CO CP CS TE
Ausência da cobertura com
- Poluição do ar e olfativa devido ao
material inerte das camadas
espalhamento de poeiras, liberação de gases, diárias de resíduos e ausência *
*
*
*
*
*
*
1
1
odores e fumaças;
de sistema de drenagem de
gases gerados
D
- Poluição das águas superficiais e subterrâneas
E
pela percolação do chorume;
Ausência de sistema de
S
- Poluição das águas superficiais e subterrâneas
drenagem e coleta de águas
*
*
*
*
*
*
*
1
1
T
pela circulação das águas pluviais e córregos pluviais e líquidos percolados
I
e/ou nascentes que situem próximo ao lixão;
N
- Poluição do solo pela infiltração de líquidos
Ausência de sistema de
O
percolados;
impermeabilização no contato
*
*
*
*
*
*
*
1
1
- Degradação superficial do solo.
resíduos/solo e adjacências
F
- Poluição visual;
I
- Alteração da paisagem (topografia, vegetação,
Utilização de técnicas
N
escoamento superficial);
inadequadas de disposição de 2
2
*
*
*
2
3
1
1
A
- Surgimento e proliferação inadequada de
resíduos sólidos
L
animais macro e microvetores.
- Desvalorização das áreas do entorno e do
Ausência de estudo criterioso
próprio local de disposição;
para escolha do local de
2
2
2
*
*
*
3
1
1
- Desencadeamento de processos do meio
disposição
físico.
Siglas
CO = Código de Obras
CP = Código de Postura
PD = Plano Diretor
CS = Coleta Seletiva
LZ = Lei de Zoneamento
TE = Tributo Ecológico
LP = Lei de Parcelamento
CMLU = Código Mun. de Limpeza Urbana
Fonte: Adaptado de Angelis Neto (1999)

LO = Lei Orgânica

Numeração
1 = inexistência (não contempla, mas deveria)
2 = insuficiência (existe, mas falha)
3 = Suficiência (existe e funciona)
* = Não diz respeito
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Falhas na legislação: ausência de assuntos legais relacionados à gestão
dos RSU e que deveriam estar explicitador com clareza e objetividade nos
instrumentos; ausência de legislação complementar para aqueles
instrumentos que contemplam diretrizes gerais de ordenamento, como nos
casos da lei orgânica e do plano diretor;



Falhas na fiscalização: não cumprimento das normas e diretrizes
municipais; ausência ou falhas na fiscalização realizadas pelo poder
público e demais autoridades competentes.

Para que fosse possível avaliar a relação entre os impactos encontrados e
os instrumentos de gestão existentes Angelis Neto (1999) propôs códigos de 1 a 3,
sendo


1: Inexistência (não e contempla, mas deveria);



2: Insuficiência (existe mas é falha);



3: Suficiente (existe e funciona); e,



* Quando não diz respeito (não há relação entre o instrumento e o
problema de gestão).

No caso de Campo Mourão, primeiramente, dividiu-se o fluxo dos resíduos
sólidos urbanos em três etapas: Geração, Caracterizaçao e Acondicionamento;
Coleta e Transporte; e, Tratamento e Disposição Final. De modo a atingir os
objetivos específicos, elaborou-se uma lista dos problemas de gerenciamento e
respectivos impactos ambientais identificados (Tabela 4.5).
A seguir foram correlacionados os impactos identificados com as falhas
detectadas nos instrumentos existentes. Os dados foram levantados para cada
etapa do fluxo dos resíduos sólidos urbanos, desde sua geração até seu destino
final.
Para análise da gestão e do gerenciamento dos RSU na cidade de Campo
Mourão (Tabela 4.6), o eixo central da tabela são os problemas de gestão que
ocorrem nas diversas etapas que compõem o fluxo dos RSU desde sua produção
até seu destino final e seus respectivos impactos ambientais.
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Tabela 4.5 – Impactos ambientais versus problemas de gerenciamento para a cidade
de Campo Mourão/PR
Etapa
Problema de Gestão
Impactos
- Acidentes com materiais cortantes;
- Poluição visual e olfativa;
Geração,
Acondicionamento
- Formas de acondicionamento na fonte
Caracterização e
Irregular
inadequadas;
Acondicionamento
- Falta de identificação de resíduos da coleta
regular e/ou seletiva.
- Acúmulo dos resíduos em frente as
residências;
Impasses no sistema de
- Falhas na frequência e/ou roteiro de coleta;
coleta
- Espalhamento dos resíduos acumulados por
animais;
- Poluição visual e olfativa.
Coleta e
Transporte
- Vazamento de líquidos provenientes da
compactação dos resíduos pelo caminhão
Estado de Conservação
coletor;
do Caminhão Coletor
- Odor desagradável;
- Perda de materiais coletados;
- Poluição sonora, olfativa e visual.
Falhas no programa de - Grande quantidade de resíduos recicláveis
Coleta Seletiva
sendo encaminhado ao aterro.
Ausência de cobertura
- RSU não são cobertos na hora em que são
das camadas diárias dos descarregados;
Tratamento e
resíduos
- Poluição visual
Disposição Final
- Fata de fiscalização na entrada do aterro;
- Presença de animais domésticos no aterro;
Falhas no método de
- Poluição visual e olfativa;
disposição final
- Formação de poças d’água em dias de
chuva em regiões do aterro.
Fonte: Autora (2014)

Para cada problema de gestão encontrado, foram estipuladas siglas aos
instrumentos, sendo: IE para inexistência (quando o instrumento não contempla,
mas deveria); IS para insuficiência (quando existe referência do problema de gestão
no instrumento, mas o mesmo é falho); S para suficiência (quando existe relação e
funciona); e, ND quando o instrumento de gestão não diz respeito ao problema.
A última etapa consistiu na tabulação dos dados e das informações obtidas,
de modo a elaborar um diagnóstico da situação atual bem como propor soluções
para as falhas encontradas na gestão e no gerenciamento dos RSU na cidade de
Campo Mourão – PR.

Tabela 4.6 – Método a ser utilizado para a identificação das falhas nas diversas etapas da gestão e do gerenciamento dos RSU
Etapa

Problemas de Gestão

Impactos
LO

Geração,
Caracterização e
Acondicionamento

Acondicionamento
Irregular

Impasses no sistema de
coleta
Coleta e
Transporte
Estado de Conservação
do Caminhão Coletor

Tratamento e
Disposição Final

Falhas no programa de
Coleta Seletiva
Ausência de cobertura
das camadas diárias
dos resíduos
Falhas no método de
disposição final

CMMA

Instrumentos de Gestão
CMLU FMMA CEO

PD

ZUOS

- Acidentes com materiais cortantes;
- Poluição visual e olfativa;
- Formas de acondicionamento na fonte
inadequadas;
- Falta de identificação de resíduos da coleta
regularregular e/ou seletiva.
- Acúmulo dos resíduos em frente as residências;
- Falhas na frequência e/ou roteiro de coleta;
- Falhas nos dias/horários de coleta seletiva;
- Espalhamento dos resíduos acumulados por
animais;
- Poluição visual e olfativa.
- Vazamento de líquidos provenientes da
compactação dos resíduos pelo caminhão coletor;
- Odor desagradável;
- Perda de materiais coletados;
- Poluição sonora, olfativa e visual.
- Grande quantidade de resíduos recicláveis
sendo encaminhado ao aterro;
- RSU não são cobertos na hora em que são
descarregados;
- Poluição visual
- Presença de animais domésticos no aterro;
- Poluição visual e olfativa;
- Formação de poças d’água em dias de chuva
em regiões do aterro.

Legenda:
Siglas
LO = Lei Orgânica
CMMA = Conselho Municipal do Meio Ambiente
CEO =Código de Edificações e Obras
ZUOS = Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo

Numeração
FMMA = Fundo Municipal do Meio Ambiente
CMLU = Código Municipal de Limpeza Urbana
PD = Plano Diretor

IE = inexistência (não contempla, mas deveria)
IS = insuficiência (existe, mas falha)
S = Suficiência (existe e funciona)
ND = Não diz respeito

Fonte: Adaptado de Angelis Neto (1999)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados obtidos no que diz respeito à
caracterização do sistema de coleta e disposição final bem como os dados
referentes ao processo de gerenciamento dos RSU da cidade de Campo
Mourão/PR.

5.1 ANÁLISE QUALIQUANTITATIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Para determinar a quantidade de RSU gerados, faz-se necessário um
acompanhamento diário da geração de resíduos no local onde se deseja levantar tal
informação, ou, simplesmente, multiplica-se a população atendida pela coleta pelas
médias de geração de resíduos. Para a análise em questão, utilizaram-se os dados
diários dos meses de junho e julho de 2014. No período em questão foram geradas
diariamente aproximadamente 63 toneladas de RSU (aproximadamente 1.900 t mês1).

Cardoso (2004) realizou a quantificação dos resíduos sólidos em Campo
Mourão e constatou que a cidade gerava aproximadamente 50 toneladas de RSU
por dia (aproximadamente 1550 t mês-1 no ano de 2004).
A geração per capita, que relaciona a quantidade de resíduos gerada
diariamente com o número de habitantes da cidade, no caso de Campo Mourão/PR
apresenta um valor médio de 0,765 kg hab-1 dia-1 de resíduos. A geração média per
capita de resíduos sólidos de Campo Mourão é superior à média do sul do Brasil,
0,716 kg hab-1 dia-1 (ABRELPE, 2013).
O valor da geração per capita em Campo Mourão em 2014 apresentou um
acréscimo quando comparada aos dados obtidos por Cardoso (2004), que encontrou
uma geração de 0,670 kg hab-1 dia-1de resíduos.
Ao comparar as quantidades de resíduos geradas em 2004 e 2014, foi
possível analisar a taxa de crescimento da geração de resíduos e da população de
Campo Mourão (Tabela 5.1).
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Tabela 5.1 – Comparação da taxa de geração diária de resíduos e da população nos
anos de 2004 e 2014
População
Geração de Resíduos
Número de
Taxa de
Quantidade gerada
Taxa de
habitantes (hab.)
crescimento (%)
(kg dia)
Crescimento (%)
2004*
2014**
2004***
2014****
75.024

82.757

10

50.266

63.309

25

* Fonte: IBGE (2010)
** Fonte: IBGE (2000)
*** Fonte: CARDOSO (2004)
**** Fonte: Autora (2015)

A partir da Tabela 5.1 é possível observar que houve um aumento tanto da
população quanto da geração de resíduos, sendo que esta foi maior. Pode-se
afirmar que a geração de resíduos teve uma taxa de crescimento de 25% entre os
dois anos analisados, valor maior quando comparada à taxa de crescimento
populacional (10%) o que justifica o índice per capita ter sofrido acréscimo.
A geração per capita produzida pode ser utilizada como indicativo do poder
aquisitivo de uma população. Segundo Brown (2002), cidades com maior poder
aquisitivo, como Chicago e Nova York, tiveram uma produção quatro vezes maior
quando comparado a cidades com menor poder aquisitivo, como Manila e Kano.
De acordo com as leis Estadual nº. 12.493/1999 e Federal nº 12.305/2010, o
poder público municipal é tido como responsável pela coleta dos resíduos urbanos e
estabelecimentos comerciais. No caso de Campo Mourão, o serviço é terceirizado
pelo poder público municipal e a coleta domiciliar convencional atende 100% da
população urbana.
A coleta seletiva é responsável pela coleta de, aproximadamente, 2,5 t dia-1
de resíduos, o que resulta em 65,5 toneladas de resíduos sólidos por dia (somandose os resíduos recicláveis oriundos da coleta seletiva e aqueles encaminhados ao
aterro).
No caso de Campo Mourão, aproximadamente, 42% dos resíduos coletados
foram classificados como orgânicos (Gráfico 5.1), 36% como recicláveis dos quais
predominam papel e plástico (15 e 13%, respectivamente).
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Gráfico 5.1 - Composição dos RSU da cidade de Campo Mourão/PR

Fonte: Autora (2015)

Desconsiderando os resíduos considerados como rejeitos (fraldas, trapos,
ossos, borracha), 79% dos são constituídos por materiais que apresentam potencial
para reciclagem e para tratamento da fração orgânica, pelo processo da
compostagem.
A Tabela 5.2 refere-se à comparação dos dados obtidos nesta pesquisa com
aqueles obtidos em Campo Mourão por Cardoso (2004) e com a composição
gravimétrica média dos RSU no Brasil.
Tabela 5.2 – Comparação das composições gravimétricas de Campo Mourão com a
composição média no Brasil
Item
2004* (%)
2014 (%)
Brasil (%)**
Papel
6
16
13
Plástico
9
14
14
Metal
5
4
3
Vidro
7
3
2
Orgânico
68
43
5
Rejeitos**
5
21
17
Fonte: Autora (2015)
* Dados de Cardoso (2004)
** Dados de Abrelpe (2013)
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Os dados produzidos por Cardoso (2004) pode-se afirmar que a composição
gravimétrica da cidade nos anos de 2004 e os dados obtidos na presente pesquisa
(2014) apresenta-se de forma diferenciada. Em 2004 a fração de matéria orgânica
no aterro era superior à porcentagem encontrada em 2014. Em 2004 os materiais
recicláveis encaminhados pela coleta regular era equivalente a 27 %, enquanto em
2014 esse valor foi de 36%. Outra diferença refere-se à fração de matéria orgânica,
42% em 2014 e 68% em 2004. A fração composta por vidros se apresentou menor
no ano de 2014 quando comparada ao ano de 2004, justificado devido a menor
produção de embalagens com vidro.
Ao comparar a composição gravimétrica dos estudos realizados para a
cidade de Campo Mourão – PR com a composição gravimétrica média dos RSU no
Brasil (ABRELPE, 2013), considerando a quantidade de RSU coletados no ano de
2008, tem-se que a fração de matéria orgânica encontrada na amostra analisada foi
42,5%, porcentual menor que a média brasileira (51,4%). A fração papel encontrada
na amostra analisada foi 16%, porcentual superior à média brasileira (13%), a fração
metal, na cidade de Campo Mourão foi 4%, inferior à brasileira (3%). A porcentagem
de plásticos determinada foi 13,92%, percentual próximo da média brasileira
(13,5%). Por sua vez, a fração de vidros foi de 2,54%, percentual próximo à média
brasileira (2,4%).
Alguns fatores devem ser levados em consideração nesse caso, como por
exemplo, as falhas no programa de coleta seletiva referentes à passagem
antecipada dos catadores em alguns pontos onde já existe uma relação de ajuda do
morador com o catador ou como, na maior parte dos casos, em que o próprio
catador garimpa os materiais recicláveis do recipiente de acondicionamento para
posterior venda, deixando apenas os rejeitos e a parte orgânica.
O levantamento da informação permitiu observar que uma parcela
considerável da recuperação de recicláveis é comprometida devido à competição
existente entre catadores informais e a coleta seletiva regular. Os catadores
informais fazem uso da publicidade feita para o programa de coleta seletiva e, antes
do início do expediente da empresa, fazem a realização de coleta dos materiais
recicláveis, prejudicando os índices de recuperação de reciclável do programa.
É importante destacar que, para o gerenciamento dos RSU de forma
integrada, é preciso diagnosticar qualiquantitativamente os resíduos, de modo a
possibilitar o estabelecimento da diretriz e do plano de ação, analisando e
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planejando diversos aspectos como os normativos, os operacionais e os financeiros,
além de ser necessário envolver o planejamento público, para que a administração
dos resíduos sólidos seja desenvolvida de forma eficiente.
O setor 1 do roteiro de coleta corresponde aos bairros da Região Central da
cidade, tendo por característica principal a alta concentração de estabelecimentos
comerciais, restaurantes, órgãos públicos e centros médicos.
Neste setor a determinação da composição gravimétrica dos resíduos
coletados (Gráfico 5.2), identificou que aproximadamente 51% dos resíduos são
compostos por matéria orgânica, enquanto aproximadamente 40% são resíduos
recicláveis, nos quais a predominância está relacionada ao papel (17,85%) e ao
plástico (15,28%).
Gráfico 5.2 -- Composição dos RSU da coleta regularsetor 1 de Campo Mourão/PR

Fonte: Autora (2015)

O setor 2, que corresponde aos bairros da Região do Lar Paraná, região
com predominância de residências multifamiliares, borracharias e pequenas
empresas. Apresentou a composição gravimétrica dos resíduos coletados (Gráfico
5.3) de, aproximadamente, 40% de fração de matéria orgânica, aproximadamente
42% são recicláveis, nos quais a predominância refere-se ao plástico (15%) e ao
papel (18%). A fração correspondente a rejeitos consiste em 10%.
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O fato de a composição gravimétrica deste setor apresentar uma maior
quantidade de resíduos recicláveis em relação à matéria orgânica justifica-se por
falhas no sistema de coleta seletiva, tanto na forma de divulgação dos horários
quanto no modo/horários de coleta bem como, principalmente, pela falta de
sensibilização da população quanto à importância da separação dos resíduos
recicláveis dos orgânicos e do encaminhamento destes à reciclagem.
Gráfico 5.3 - Composição dos RSU da coleta regular no setor 2 de Campo Mourão/PR

Fonte: Autora (2015)

O setor 3, que corresponde ao Distrito de Piquirivaí e a região da Usina
Mourão e Parque Lago Azul. Ao analisar a composição gravimétrica dos RSU
coletados neste setor (Gráfico 5.4), tem-se que aproximadamente 48% dos resíduos
correspondem à matéria orgânica.
Aproximadamente 37% dos RSU coletados correspondem a materiais
recicláveis, nos quais a predominância dá-se por papel (16%) seguido por plástico
(12%). As frações de metal e vidro juntos representam 8% do total amostrado.
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Gráfico 5.4 - Composição dos RSU da coleta regular setor 3 de Campo Mourão/PR

Fonte: Autora (2015)

Ao comparar os três setores (Tabela 5.3 e Gráfico 5.5) é possível observar
que em todos os setores da coleta regular a maior proporção consiste na fração
orgânica, porém a quantidade de resíduos recicláveis encaminhada ao aterro,
apesar

do

programa

de

coleta

seletiva,

pode

ser

considerada

elevada

(aproximadamente 36%).
O Setor 1 apresentou a maior concentração de matéria orgânica, fato este
que pode ser justificado pela quantidade de empreendimentos como restaurantes
nesta região.
Também é importante destacar que, devido aos estabelecimentos
comerciais estarem concentrados na região central, este setor torna-se alvo dos
catadores de recicláveis autônomos, que coletam os resíduos antes dos caminhões
de coleta regular, o que dificulta a coleta seletiva.
O Setor 2 apresentou a maior concentração de rejeitos (tecidos, couros,
borracha, entre outros), 16,43%, podendo-se associar essa quantidade ao grande
número de borracharias na região, além de pequenas empresas de “fundo de
quintal” as quais, por não possuir registro legal, acabam por destinar seus rejeitos
juntamente com os domiciliares. Além disso, nesta região da cidade há uma grande
quantidade de terrenos baldios, que acabam sendo locais de deposição de rejeitos.
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Tabela 5.3 – Comparação da composição gravimétrica dos três setores da cidade de
Campo Mourão/PR
Item
Setor 1 (%)
Setor 2 (%) Setor 3 (%)
Papel
17,85
17,64
16,41
Plástico
15,28
18,39
12,43
Metal
4,95
4,09
3,74
Vidro
1,68
2,55
4,41
Orgânico
50,57
40,90
47,28
Rejeitos
9,68
16,43
15,73
Fonte: Autora (2015)
Gráfico 5.5 – Comparação da composição dos RSU a coleta regular Campo
Mourão/PR

Fonte: Autora (2015)

Em todos os setores de coleta foi possível observar que as menores frações
corresponderam a metais e vidros, fato que pode ser justificado pela diminuição no
uso destas embalagens (que estão sendo substituídas por embalagens plásticas) e
pela implantação de garrafas e embalagens de vidro retornáveis. Também justificase devido a grande quantidade de catadores de recicláveis irregulares na cidade.
Segundo o técnico responsável pela empresa terceirizada não é possível
definir e classificar os setores definidos pela coleta segundo a composição dos
resíduos, pois os bairros não apresentam características distintas o suficiente para
tal. Porém, podem-se justificar as diferenças encontradas a partir da observação
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direta das características de cada setor, conforme foi realizado na presente
pesquisa.

5.2

IMPACTOS

AMBIENTAIS

DECORRENTES

DAS

FALHAS

NOS

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DISPONÍVEIS

Os problemas ambientais na área urbana são diversos e suas causas são
decorrentes do próprio processo de desenvolvimento. O modo de vida urbano e a
forma de gerenciar os RSU são fatores determinantes na degradação ambiental e na
geração dos impactos ambientais. As etapas de coleta e transporte de resíduos
sólidos são um dos principais (e mais graves) problemas da administração pública
nas áreas urbanas.
As dificuldades de gestão bem como os impactos ambientais foram divididos
em três grupos, de acordo com as etapas de gerenciamento dos RSU: (a) Geração,
Caracterização e Acondicionamento; (b) Coleta e Transporte; (c) Tratamento e
Disposição Final.

5.2.1 Geração, Caracterização e Acondicionamento

Na primeira etapa do gerenciamento dos RSU (geração, caracterização e
acondicionamento), os principais impactos identificados foram: acidentes com
materiais cortantes; poluição visual e olfativa; formas de acondicionamento na fonte
inadequadas; falta de identificação de resíduos da coleta regular e/ou seletiva. Os
acidentes com materiais cortantes acontecem tanto com os responsáveis pela
limpeza urbana quanto com os responsáveis pelas coletas convencional e seletiva
(Figura 5.1).
A principal causa desses acidentes está relacionada a falta de informação e
conscientização da população, que não acondiciona adequadamente os resíduos
nem separa os materiais cortantes quebrados.
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Figura 5.1 – Exemplo de Materiais Cortantes dispostos de forma inadequada

Fonte: Autora (2015)

A poluição visual e olfativa nesta etapa de geração, caracterização e
acondicionamento

do

gerenciamento

pode

estar

relacionada

à

disposição

inadequada dos resíduos para coleta, além de serem acondicionados em sacolas
plásticas, normalmente provenientes de supermercados, não há locais corretos para
a disposição até o momento da coleta, sendo, então, dispostos no chão ou
pendurados em árvores. O acondicionamento inadequado também foi considerado
um impacto ambiental frequentemente observado na cidade de Campo Mourão.
A seguir serão apresentados alguns exemplos dos impactos observados
(acondicionamento e disposição inadequados). Na Figura 5.2 os resíduos estão
dispostos em sacos para lixo, porém não estão fechados e dispostos diretamente na
calçada, atrapalhando o fluxo dos pedestres; na Figura 5.3 observa-se grande
quantidade de resíduos espalhados, sacolas rasgadas, o que dificulta a coleta.
Devido à falta de um local adequado para disposição dos resíduos para a coleta, os
moradores dispõem os resíduos em cima de arbustos (Figura 5.4) ou pendurados
nas árvores (Figura 5.5).
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Figura 5.2 – Poluição Visual decorrente dos RSU: Resíduos dispostos de forma
inadequada

Fonte: Autora (2015)
Figura 5.3 – Poluição Visual decorrente dos RSU: Resíduos espalhados e sacolas
rasgadas dificultando a coleta

Fonte: Autora (2015)
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Figura 5.4 – Poluição Visual decorrente dos RSU: Resíduos dispostos em cima de
arbustos

Fonte: Autora (2015)

Figura 5.5 – Poluição Visual decorrente dos RSU: Resíduos dispostos pendurados em
árvores

Fonte: Autora (2015)
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Outra questão observada em relação à poluição visual e olfativa na etapa
analisada é o acúmulo de resíduos em calçadas e terrenos baldios entre os resíduos
foram identificados móveis, eletrodomésticos, roupas, carcaça de carros, resíduos
da construção civil além de resíduos domiciliares.
Observa-se que a disposição irregular de resíduos sólidos é frequente na
cidade de Campo Mourão. Na Figura 5.6 tem-se colchão e eletrodomésticos
dispostos em um terreno baldio.
Figura 5.6 – Poluição Visual e Olfativa decorrente do acúmulo de resíduos em locais
inadequados: Colchão e Eletrodomésticos

Fonte: Autora (2015)

Na Figura 5.7 podem ser observadas carcaças de automóveis. Na Figura 5.8
presença de resíduos da construção civil e na Figura 5.9 há restos de móveis e
resíduos de podas de árvores, estes resíduos podem ser encontrados dispostos em
frente de diversas residências em ruas da cidade, atraindo, por vezes, vetores de
doenças.
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Figura 5.7 – Poluição Visual e Olfativa decorrente do acúmulo de resíduos em locais
inadequados: Carcaças de automóveis

Fonte: Autora (2015)
Figura 5.8 – Poluição Visual e Olfativa decorrente do acúmulo de resíduos em locais
inadequados: Resíduos da Construção Civil

Fonte: Autora (2015)

96

Figura 5.9 – Poluição Visual e Olfativa decorrente do acúmulo de resíduos em locais
inadequados: Restos de móveis e resíduos da poda das árvores

Fonte: Autora (2015)

Outro impacto observado refere-se a falta de identificação dos resíduos a
serem encaminhados pela coleta regular ou seletiva, dificultando o trabalho dos
catadores de cada coleta. Na cidade há sistema de coleta diferenciado, dividido em
convencional e seletiva, porém, observa-se que a população não faz a correta
separação e/ou identificação dos resíduos para as coletas, dificultando o trabalho
dos responsáveis pela coleta bem como a qualidade do serviço de coleta seletiva.
Os resíduos recicláveis devem ser colocados em sacos plásticos de cor azul
e dispostos para coleta apenas nos horários identificados. A prefeitura não faz a
distribuição dos sacos para coleta seletiva, assim, esses devem ser adquiridos pelos
moradores.

5.2.2 Coleta e Transporte

A fase de coleta está relacionada de forma direta com a fonte geradora
(população) e seu acondicionamento, enquanto o transporte refere-se aos serviços
prestados pela empresa terceirizada.
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Esta etapa apresenta como impacto: o acúmulo dos resíduos em frente às
residências; a descontinuidade na frequência e/ou alteração dos roteiros de coleta;
falhas nos dias/horários da coleta seletiva; espalhamento dos resíduos acumulados
por animais; poluição sonora, olfativa e visual; vazamento de líquidos provenientes
da compactação dos resíduos pelo caminhão coletor; odor desagradável; perda de
materiais coletados.
As falhas na frequência e/ou roteiro de coleta bem como nos dias/horários
da coleta seletiva ocorrem devido à condições climáticas ou manutenção de vias da
cidade, as quais acabam ocasionando em atraso na coleta ou alteração no roteiro.
Anteriormente à coleta dos resíduos, um funcionário agrupa os resíduos das
residências na rua próximos à calçada (Figura 5.10).
Este procedimento resulta em impactos ambientais como o acúmulo dos
resíduos em frente às residências (Figura 5.11) e espalhamento desses resíduos
acumulados por catadores informais (Figura 5.12) e animais (Figura 5.13), além de
poluição visual.
Figura 5.10 – Responsável pela coleta dos resíduos nas residências para o
amontoamento

Fonte: Autora (2015)
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Figura 5.11 – Resíduos acumulados na calçada para posterior coleta

Fonte: Autora (2015)
Figura 5.12 – Espalhamento dos resíduos por catador informal

Fonte: Autora (2015)
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Figura 5.13 – Espalhamento dos resíduos por animais domésticos

Fonte: Autora (2015)

Na Figura 5.12 observa-se que catadores de recicláveis prejudicam o
processo de coleta, tanto convencional quanto seletiva, pois rasgam as sacolas com
os resíduos da coleta regular e, utilizando-se da divulgação dos roteiros de coleta
seletiva, prejudicam os índices de recuperação de reciclável. Esse processo de
amontoamento também acaba favorecendo o espalhamento por animais domésticos
(Figura 5.13).
O caminhão coletor também causa impactos ao ambiente como, por
exemplo: vazamento de líquidos provenientes da compactação dos resíduos; odor
desagradável aos coletores; perda de materiais coletados bem como poluição
sonora e visual. Na Figura 5.14 é possível observar que algumas sacolas durante a
compactação acabam presas na grade do caminhão coletor, o que pode facilitar a
queda destas na rua durante o trajeto até o aterro. Além disso, também se verifica
que na grade do caminhão contêm resíduos, os quais acabam sendo espalhados na
rua durante o deslocamento do caminhão.
Na Figura 5.15 pode-se observar também que durante a coleta dos resíduos
amontoados e seu descarte no caminhão, ocorre rasgamento de algumas sacolas
favorecendo o espalhamento dos resíduos. Além disso, alguns resíduos acabam por
não ser coletados e ficam dispostos na rua.
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Figura 5.14 – Impactos decorrentes do caminhão coletor: Resíduos presos na grade

Fonte: Autora (2015)

Figura 5.15 – Resíduos espalhados no momento do recolhimento das sacolas

Fonte: Autora (2015)
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5.2.3 Tratamento e Disposição Final

Na última etapa do gerenciamento, referente ao tratamento e disposição
final, foram identificados os seguintes impactos: falta de fiscalização na portaria do
aterro; grande quantidade de resíduos recicláveis sendo encaminhada ao aterro; não
cobertura dos resíduos; poluição visual, presença de animais domésticos no aterro;
formação de poças d’água em dias de chuva.
Na Figura 5.16 é possível observar que os resíduos não estão sendo
cobertos logo após seu descarte. O monte de resíduos que não são cobertos, facilita
a presença de vetores e atraindo animais domésticos e aves.
Figura 5.16 – Impacto relacionado a etapa de tratamento e disposição final

Fonte: Autora (2015)

5.2.4 Relação entre os Impactos Ambientais e as falhas nos instrumentos de
gestão

A partir dos impactos ambientais encontrados, fez-se a relação destes com
os instrumentos de gestão existentes, verificando se a falha é tida pela inexistência
e/ou ineficiência destes. O eixo central consiste nos impactos ambientais de acordo
com as etapas que compõem o fluxo dos RSU.
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Na Tabela 5.4 serão apresentadas as etapas que compõem o fluxo dos
RSU, já descritas na presente dissertação, e suas relações com os instrumentos de
gestão que se encontram disponíveis na cidade de Campo Mourão – PR.
Do conteúdo da Lei Orgânica em vigência na cidade de Campo Mourão, este
instrumento não aborda os problemas de gestão encontrados.
No caso de Campo Mourão, no que se refere à gestão dos resíduos sólidos
urbanos, a presente lei cita em seu art. 142, inciso VI “promover a limpeza pública,
coleta domiciliar e destinação final do lixo”, e no inciso XIII que o município deve
garantir a “manutenção do sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e
destinação final do lixo” (CAMPO MOURÃO, 2006, p. 12-13).
Não se pode citar que os problemas encontrados referem-se às falhas nesta
lei, pois esta tem por objetivo abranger as diretrizes gerais de ordenamento das
políticas municipais. Sendo assim, não tem por finalidade estabelecer critérios
específicos para a questão dos resíduos sólidos urbanos.
Acerca da Lei nº 799 de 1993, observou-se que não contempla os
problemas de gestão encontrados. Esta lei, cuja finalidade consiste em criar e
regular as atividades e atribuições do Conselho Municipal do Meio Ambiente do
Município de Campo Mourão - COMAMB/CM, não cita em seu texto a questão dos
resíduos sólidos. Entretanto, já que o COMAMB, tem por finalidade assessorar a
gestão da Politica Municipal do meio Ambiente da cidade, a mesma deveria
abranger aspectos referentes a gestão e ao gerenciamento dos RSU.
Observou-se que todos os problemas de gestão encontrados relacionam-se
ao Código Municipal de Limpeza Urbana, Lei Complementar nº 014, instituído em
2006 e abrange de forma direta a questão dos resíduos sólidos urbanos. Ficou
estabelecido que os RSU devem ser separados por materiais recicláveis e não
recicláveis antes de dispostos à coleta, sendo que, aos infratores, cabe à aplicação
de multa. Estabelece também, em seu artigo 3º, que os caminhões da coleta regular
não devem coletar resíduos recicláveis, o que acaba ocorrendo já que estes
resíduos não são devidamente identificados pela população.
Em relação ao acondicionamento irregular, a lei especifica a forma de
acondicionamento dos resíduos em seu art. 22, inciso V:

V - o acondicionamento dos resíduos domiciliar ou comercial
destinados ao aterro sanitário será feito, obrigatoriamente, na forma
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seguinte: a) nas zonas de coleta noturna, em sacos plásticos; nas
vilas populares e nas zonas de coleta diurna, fica facultado o uso de
outros recipientes indicados em regulamento; b) materiais cortantes
ou pontiagudos deverão ser devidamente embalados, a fim de evitar
lesão aos garis; c) os sacos plásticos ou recipientes indicados devem
ser convenientemente fechados, em perfeitas condições de higiene e
conservação, sem líquido em seu interior.

A falha neste instrumento de gestão justifica-se devido a falta de
fiscalização. O acondicionamento correto dos RSU para a coleta não vem sendo
cumprido, a falta de conhecimento da população da existência do conteúdo desta lei.
Além disso, a fiscalização quanto à separação dos recicláveis para coleta
diferenciada também é ineficiente.
No que se refere ao sistema de coleta, transporte e destinação final dos
resíduos, este instrumento cita em seu capítulo V, art. 56 que “a coleta dos resíduos
sólidos ou pastosos deverá ser feita de maneira a não provocar o seu derramamento
no local de carregamento” (CAMPO MOURÃO, 2006, p. 17), entretanto foram
encontrados problemas de gestão relacionados a este aspecto.
Além dos problemas de gestão (acondicionamento irregular, estado de
conservação do caminhão coletor e falhas no programa de coleta seletiva) que se
encontram relacionados a esta legislação, outros problemas, que deveriam estar
relacionados na mesma foram encontrados, sendo eles: impasses no sistema de
coleta, ausência de cobertura das camadas diária de resíduos e falhas no método de
disposição final. Sendo assim, esta legislação envolve alguns aspectos da questão
dos resíduos sólidos, porém, além de não haver a correta fiscalização, não cita
outros aspectos importantes e causadores de impactos.
O Fundo Municipal do Meio Ambiente, criado a partir da Lei Municipal nº
1.104 de 1998, trata acerca de projetos de interesse ambiental; entretanto, não tem
relação com os problemas de gestão encontrados e/ou com a questão dos resíduos
sólidos urbanos.
O Código de Edificações e Obras da cidade no que tange acerca da
temática de resíduos sólidos faz referência apenas ao aterro, indicando que a sua
construção deve segui-lo. Sendo assim, os problemas de gestão encontrados não
dizem respeito a este instrumento.

Tabela 5.4 - Relação dos impactos ambientais com os instrumentos de gestão disponíveis em Campo Mourão – PR
Problemas de Gestão
Impactos
Instrumentos de Gestão
LO
CMMA CMLU FMMA CEO PD ZUOS
- Acidentes com materiais cortantes
- Poluição visual e olfativa
Geração,
Acondicionamento
- Formas inadequadas de acondicionamento na
Caracterização e
IE
IE
IS
ND
ND
IS
ND
Irregular
fonte
Acondicionamento
- Falta de identificação de resíduos da coleta
regular e/ou seletiva
- Acúmulo dos resíduos em frente às residências
- Falhas na frequência e/ou roteiro de coleta
Impasses no sistema de
- Falhas nos dias/horários de coleta seletiva
coleta
IE
IE
IE
ND
ND
IS
ND
- Espalhamento dos resíduos acumulados por
animais
Coleta e
- Poluição visual e olfativa
Transporte
- Vazamento de líquidos provenientes da
Estado de Conservação compactação dos resíduos pelo caminhão coletor
do Caminhão Coletor
- Odor desagradável
ND
IE
IS
ND
ND
IS
ND
- Perda de materiais coletados
- Poluição sonora, olfativa e visual
Falhas no programa de - Grande quantidade de resíduos recicláveis
IE
IE
S
ND
ND
IS
IE
Coleta Seletiva
sendo encaminhado ao aterro
Ausência de cobertura - RSU não são cobertos na hora em que são
das camadas diárias descarregados
ND
IE
IE
ND
*
IS
ND
Tratamento e
dos resíduos
- Poluição visual
Disposição Final
- Falta de fiscalização na entrada do aterro
- Presença de animais domésticos no aterro
Falhas no método de
- Poluição visual e olfativa
IE
IE
IE
ND
*
IS
ND
disposição final
- Formação de poças d’água em dias de chuva
em regiões do aterro
Legenda:
Numeração
Siglas
LO = Lei Orgânica
FMMA = Fundo Municipal do Meio Ambiente
IE = inexistência (não contempla, mas deveria)
CMMA = Conselho Municipal do Meio Ambiente
CMLU = Código Municipal de Limpeza Urbana
IS = insuficiência (existe, mas falha)
CEO =Código de Edificações e Obras
PD = Plano Diretor
S = Suficiência (existe e funciona)
ZUOS = Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo
ND = Não diz respeito
Etapa
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Partindo do pressuposto que não há na cidade um Plano de Gerenciamento
Integrado, o Plano Diretor deveria, mas não aborda os problemas de gestão
encontrados, pois não estabelece critérios específicos para a gestão e o
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos.
A Lei Complementar nº 31 de 2014, dispõe sobre o Zoneamento de Uso e
Ocupação do Solo, o qual compreende a divisão do território do município em
macrozonas por microbacias hidrográficas e das áreas urbanas em zonas, para as
quais são definidos os usos e as condições de ocupação do solo urbano e rural,
sendo assim, não diz respeito aos problemas de gestão encontrados.
Além das falhas encontradas nas leis existentes na cidade, observa-se que
há outro impasse no que se refere à gestão e ao gerenciamento dos resíduos
sólidos urbanos na cidade de Campo Mourão. Este se relaciona a questões
educacionais, de cultura e informação bem como a falta de mais informações à
população por parte do poder público municipal e da empresa responsável pelo
serviço de limpeza urbana.
Outra justificativa para o não cumprimento das especificações nos
instrumentos de gestão ou pelo fato destes instrumentos não tratarem acerca de
alguns problemas encontrados, está ligada à falta de conhecimento da dimensão
dos problemas, tanto por parte da população quanto por parte do poder público.

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA A GESTÃO E O GERENCIAMENTO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

A partir da realização deste diagnóstico foi possível propor algumas medidas
e/ou sugestões tendo por finalidade principal auxiliar a prefeitura municipal a obter
melhorias na forma de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos.
Para desenvolvimento de uma boa gestão e de um correto gerenciamento
dos resíduos sólidos urbanos é necessário que seja realizado um planejamento
público e ambiental bem como que seja atribuída relevância às questões sociais que
envolvam a gestão ambiental.
Primeiramente, como se observou que diversos impactos ambientais são
ocasionados devido à falta de sensibilização da população, sugere-se a realização
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de campanhas de educação ambiental mais efetivas e frequentes, envolvendo a
participação de toda a sociedade. O escopo das campanhas irá se basear na
discussão de assuntos como: não geração de resíduos, a redução da geração,
reaproveitamento e reciclagem de resíduos, informações relacionadas ao correto
acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares antes da coleta. É interessante
que as campanhas sejam divulgadas nas mídias locais para abranger uma maior
parcela da população.
Ainda no que se refere à educação ambiental, sugerem-se ações nas
escolas, para que haja sensibilização das crianças e adolescentes de modo a
contribuir para que haja a adoção de uma nova postura com relação aos seus
deveres como cidadão.
Com relação aos colaboradores, é importante a realização de treinamentos
específicos aos que trabalham com a gestão e o gerenciamento de RSU bem como
o investimento em cursos de treinamento voltados aos catadores de materiais
recicláveis e da coleta seletiva.
Para que haja uma maior sensibilização no que se refere a coleta seletiva,
sugere-se a implantação de uma caixa de som nos caminhões da coleta seletiva,
avisando a população de que o mesmo está passando e incentivando-a a dispor os
resíduos da coleta seletiva no horário correto, fazendo com que a quantidade de
recicláveis encaminhados ao aterro diminua. Outra sugestão refere-se a distribuição
de adesivos para que a população faça a identificação dos resíduos destinados a
coleta seletiva.
Na cidade a fiscalização é praticamente inexistente. Assim, os responsáveis
pelo gerenciamento dos RSU poderiam integrar a fiscalização às ações dos agentes
epidemiológicos para que estes, no momento das vistorias, verificassem o
procedimento de segregação dos resíduos bem como da disposição nos horários
adequados, realizando a notificação e repassando aos moradores a maneira
adequada de separação dos resíduos sólidos urbanos.
Com relação aos instrumentos de gestão é interessante que os mesmos
sejam revisados e que abordem de forma mais específica à questão dos resíduos
sólidos urbanos, bem como realizar atualizações nos mesmos tendo por base a
Política Nacional do Meio Ambiente.
Por fim, outra sugestão consiste na implantação do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tendo por finalidade atender e disciplinar a
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coleta seletiva local, regulamentando-a e estabelecendo metas e programas.
Cabendo tão somente ao planejamento realizado pela empresa titular dos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no
município de Campo Mourão estão a cargo de uma empresa privada, desde o ano
de 2010. Os serviços incluem varrição, coleta doméstica e seletiva porta a porta e a
operação do aterro sanitário municipal.
Em relação à cobertura de atendimento e periodicidade, as coletas
convencional e seletiva atendem 100% da área urbana da cidade de Campo
Mourão, sendo a coleta regular realizada por setores em dias alternados e a coleta
seletiva com no mínimo duas coletas semanais por bairro. Embora a área de
abrangência da coleta seletiva atenda a todo o município, pode-se considerar que
ela não é efetiva, pois os resultados obtidos indicam que somente 3,5% do total de
resíduos recicláveis são recuperados por meio da coleta diferenciada, enquanto 36%
ainda estão sendo encaminhados ao aterro sanitário pela coleta regular.
A geração per capita no caso de Campo Mourão/PR equivale a 0,761 kg
hab-1 dia-1 de resíduos sólidos coletados. A coleta seletiva é responsável por coletar
aproximadamente 2,5 t dia-1 de resíduos, o que resulta em 65,5 toneladas de
resíduos sólidos originados diariamente.
Da composição gravimétrica pode ser determinado que aproximadamente
42% dos resíduos representam a fração orgânica; 36% são recicláveis, dos quais
predominam papel e plástico (15 e 13%, respectivamente). A fração de vidro
equivale a 3,99%, de metal a 2,54 e a última fração analisada, equivalente aos
rejeitos, apresenta uma porcentagem de 21%.
Ao comparar os três setores da coleta regular é possível observar que em
todos eles a fração de resíduos orgânicos é a maior, porém de modo geral, 36% dos
resíduos são recicláveis, os quais deveriam ser coletados pela Coleta Seletiva.
Os problemas de gestão foram identificados de acordo com as etapas do
fluxo dos RSU. Na etapa de Geração, Caracterização e Acondicionamento o
problema de gestão refere-se ao acondicionamento irregular, tendo por impactos
ambientais: acidentes com materiais cortantes; poluição visual e olfativa; formas de
acondicionamento na fonte inadequadas; não identificação de resíduos da coleta
regular e/ou seletiva.
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Na etapa seguinte, de coleta e transporte, foram identificados dois
problemas de gerenciamento: impasses no sistema de coleta e estado de
conservação do caminhão coletor. Tendo por impactos ambientais: acúmulo dos
resíduos em frente às residências; falhas na frequência e/ou roteiro de coleta; falhas
na frequência e/ou roteiro de coleta; falhas nos dias/horários da coleta seletiva;
espalhamento dos resíduos acumulados por animais; poluição sonora, olfativa e
visual; vazamento de líquidos provenientes da compactação dos resíduos pelo
caminhão coletor; odor desagradável; perda de materiais coletados.
Na última etapa, referente ao tratamento e disposição final, três problemas
de gerenciamento foram apontados, sendo eles: falhas no programa de Coleta
Seletiva, não cobertura das camadas diárias de resíduos no aterro e falhas no
método de disposição final. Relacionados a estes problemas têm-se os seguintes
impactos: grande quantidade de resíduos recicláveis sendo encaminhado ao aterro;
resíduos não são cobertos na hora em que são descarregados; poluição visual,
presença de animais domésticos no aterro; formação de poças d’água em regiões
do aterro em dias de chuva.
Foi possível observar que as deficiências nos instrumentos de gestão
disponíveis contribuem para a ocorrência dos problemas de gestão identificados nas
diversas etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Todos os
problemas de gerenciamento encontrados relacionam-se ao Código Municipal de
Limpeza Urbana, único instrumento de gestão da cidade de Campo Mourão que
abrange de forma direta a questão dos resíduos sólidos urbanos.
Entretanto, além das falhas nos instrumentos de gestão, também chegou-se
à conclusão que outro impasse no que se refere à gestão e ao gerenciamento dos
resíduos sólidos urbanos na cidade relaciona-se a questões educacionais, de cultura
e informação originados pelos hábitos da sociedade, a qual não realiza suas
atividades de forma ambientalmente correta, além de ter sido observada deficiências
na divulgação por parte do poder público municipal e da empresa responsável pelo
serviço de limpeza urbana.
Assim, a implementação de um programa de gestão integrada de resíduos
sólidos domiciliares faz-se necessária, porém, para que sua efetivação seja
realmente possível, os atores sociais envolvidos devem integrar-se, cada um
cumprindo seu papel: a população realizando a triagem domiciliar, separando e
identificando os resíduos da coleta regular e seletiva, o município na fiscalização e
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cumprimento das legislações, a empresa responsável pelo desenvolvimento de
projetos

de

educação

ambiental

bem

como

capacitação

frequente

dos

colaboradores.
Para que procedimentos adequados de gestão e gerenciamento dos
resíduos sólidos urbanos sejam desenvolvidos é preciso que o planejamento público
e ambiental sejam realizados e que as questões ambienteis recebam atribuições de
relevância.
Para dar continuidade a esta linha de pesquisa, têm-se algumas sugestões
para trabalhos futuros:


Avaliação do aterro sanitário municipal;



Análise da efetividade da coleta seletiva;



Realização de estudos acerca do sistema de coleta de lixiviado e de
gases.

A partir do exposto, os objetivos da presente dissertação foram atingidos e
os resultados desta podem colaborar com a gestão pública municipal na busca por
melhorias na gestão e no gerenciamento dos RSU e que este para sirva de
embasamento a implantação do Plano de Gerenciamento Integrado dos RSU da
cidade de Campo Mourão/PR.
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ANEXO

ANEXO A - SUBDIVISÃO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO SEGUNDO A LEI
MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 31/2014

As Zonas Residenciais - ZR destinam-se ao uso predominantemente
residencial e os outros usos nas zonas residenciais devem ser considerados como
acessórios de apoio ou complementação e subdividem-se em: ZR1: Zona
Residencial de baixa densidade populacional, unifamiliar, destinada a abrigar
edificações horizontais de até dois pavimentos; ZR2: Zona Residencial de média
densidade populacional, multifamiliar, destinada a abrigar edificações horizontais de
até dois pavimentos; ZR3: Zona Residencial de média densidade populacional,
multifamiliar, destinada a abrigar edificações verticais de até quatro pavimentos;
ZR4: Zona Residencial de média densidade populacional, multifamiliar, destinada a
abrigar edificações de até quatro pavimentos.

As Zonas de Urbanização Específica - ZUE são zonas residenciais de baixa
e média densidade populacional destinadas a atividades de lazer, recreação e
exploração agrícola de sobrevivência e subdividem-se em: ZUE1: Zona de
Urbanização Especifica Lago Azul: caracteriza-se por zona de especial interesse
para fins turísticos, ao lazer e a recreação; ZUE2: Zona de Urbanização Específica
da Vila Guarujá: caracteriza-se por zona destinada a atividades residenciais e de
exploração agrícola de sobrevivência; ZUE3: Zona de Urbanização Específica da
Vila Rural: caracteriza-se por zona destinada a atividades residenciais e de
exploração agrícola de sobrevivência; ZUE4: Zona de Urbanização Específica de
Chácaras de Recreio; ZUE5: Zona de Urbanização Específica do Distrito de
Piquirivaí.
A Zona de Ocupação Especifica de Saúde – ZOES destina-se a ocupação
residencial de média densidade e à ocupação controlada do exercício das atividades
de comercio e serviços especializados de suporte à área de saúde. A ZOEU – Zona
de Ocupação Específica Universitária destina-se a ocupação residencial de média
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densidade e à ocupação controlada do exercício das atividades de comércio e
serviços especializados de suporte à área de educação e ensino.

As Zonas Comerciais e de Serviços - ZCS destinam-se ao exercício das
atividades de comércio e serviço e deve predominar o uso, especializado ou não, da
atividade comercial e de serviços, sem excluir as demais atividades, subdividem-se
em: ZCS1: caracteriza-se por zona destinada predominantemente a atividades
comerciais e de serviços vicinais e de bairro de alta densidade populacional,
podendo ser ocupada por edificações verticais de até vinte pavimentos; ZCS2:
caracteriza-se por zona destinada predominantemente a atividades comerciais e de
serviços vicinais e de bairro de atendimento, regional e da vizinhança, de alta
densidade populacional, podendo ser ocupada por edificações verticais de até oito
pavimentos; ZCS3: caracteriza-se por zona destinada predominantemente a
atividades comerciais e de serviços gerais e específicos de atendimento de
vizinhança, de alta densidade populacional, podendo ser ocupada por edificações
verticais de até quatro pavimentos; ZCS4: caracteriza-se por zona destinada
predominantemente a atividades comerciais e de serviços gerais e específicos de
atendimento regional, de média densidade populacional, podendo ser ocupada por
edificações verticais de até quatro pavimentos; ZCS5: caracteriza-se por zona
destinada predominantemente a atividades comerciais e de serviços específicos de
atendimento regional, ausente de ocupação residencial.

A Zona Industrial - ZIN destina-se predominantemente ao exercício das
atividades industriais e de comércio e serviços incômodos, nocivos ou perigosos,
subdividida em: ZIN1: caracteriza-se por zona destinada predominantemente a
atividades de uso industrial, não poluente, de pequeno e médio porte; ZIN2:
caracteriza-se por zona destinada predominantemente a atividades de uso industrial,
não poluente, de médio e grande porte; Lei Complementar n° 31/2014 –
Zoneamento

fl.

n°

8;

ZIN3-COAMO:

caracteriza-se

por

zona

destinada

predominantemente a atividades de uso industrial, não poluente e de grande porte;
ZIN4: caracteriza-se por zona destinada predominantemente a atividades industriais
poluentes.
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A Zona Industrial Especial - ZIE destina-se predominantemente ao exercício
das atividades industriais e de comércio e serviços incômodos, nocivos ou
perigosos, com limitação de uso e intensidade de ocupação, preservação do
complexo industrial de produção de carnes de frango e derivados, aviários e fábrica
de ração.

As Zonas de Preservação Permanente - ZPP destinam-se exclusivamente à
preservação e proteção de mananciais, fundos de vales, nascentes, córregos,
ribeirões, áreas de várzeas e fragmentos florestais e áreas com vegetação original
remanescente do Cerrado de Campo Mourão, que não foram erradicadas nenhuma
vez.

As Zonas Especiais - ZES caracterizam-se pela singularidade do uso atual
ou previsto de interesse público e, por tais aspectos, estão sujeitas a normas
próprias, a critério do Grupo Técnico Permanente vinculado à Secretaria do
Planejamento, ouvido o Conselho Municipal da Cidade - CONCIDADE.

As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS destinam-se à ocupação com
empreendimentos habitacionais com características sociais e vinculados com
entidades públicas que tratam da questão habitacional, sendo que os parâmetros de
ocupação são os especificamente estabelecidos na Lei de Parcelamento do Solo,
subdividindo-se em: ZEIS1: de baixa densidade populacional, multifamiliar,
destinada a abrigar unidades ou conjuntos habitacionais de interesse social de até
quatro pavimentos; ZEIS 2: de média densidade populacional, multifamiliar,
destinada a abrigar unidades ou conjuntos habitacionais de interesse social de até
seis pavimentos (CAMPO MOURÃO, 2014, p. 12).

