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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo apresentar um diagnóstico da gestão e
gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais do município de
Mamborê-PR, localizado na Mesorregião Centro Ocidental do Paraná. Durante a
elaboração fez-se necessário revisão bibliográfica e levantamento de informações
junto à prefeitura municipal, garis/coletores, catadores e população, através de
entrevistas semi-estruturadas e questionário com perguntas fechadas. Envolveu o
levantamento de dados a campo a fim de analisar as etapas de gerenciamento dos
resíduos sólidos domiciliares e comerciais e caracterizar os resíduos destinados ao
aterro. Os resíduos sólidos provenientes da coleta convencional são caracterizados
por maior porcentagem de matéria orgânica (54%), rejeitos (5,4%), e demais
composto por materiais recicláveis (40,6%). O município coleta 11.671 kg/dia, ou
seja, 0,835 Kg /hab-1.dia-1, com cobertura de aproximadamente 100% dos domicílios
da área urbana, no entanto, as maiores dificuldades estão em gerenciar
adequadamente os resíduos de forma a desenvolver ações de incentivo à coleta
seletiva com base no Decreto nº 7.405/2010 e promover a valorização do trabalho
dos coletores de resíduos sólidos urbanos. A destinação final ambientalmente
segura dos resíduos também tem sido um dos grandes desafios, pois o município
não possui aterro sanitário de acordo com as normas da Lei 12.305/2010, somente
aterro com autorização de funcionamento. Com base no IQR-Valas proposto pela
CETESB (2006), o aterro foi classificado em condições inadequadas nos quesitos
infraestrutura implantada e condições operacionais, pontuação de 5.4, abaixo de 6.0.
Dentre as deficiências encontradas na gestão dos resíduos sólidos domiciliares está
a falta de segregação e acondicionamento diretamente na fonte geradora, pois
55,3% da população entrevistada na área central e áreas periféricas disponibilizam
os resíduos para coleta seletiva em mesmo recipiente da coleta convencional. Diante
das dificuldades apontadas, a pesquisa poderá contribuir na elaboração de ações
conjuntas para a elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos
Sólidos no município de Mamborê-PR.

Palavras-chave; Gestão Integrada de RSU; Coleta convencional e seletiva;
Disposição final.

ABSTRACT

This study aimed to present a diagnosis of management of household and
commercial solid waste in the county of Mamborê-PR, located in the Great Western
Region Center of Paraná. Literature review and survey information with the municipal
government, street sweepers / collectors, collectors and population through semistructured interviews and a questionnaire with closed questions where used during
the elaboration of the study. It involved the data collection field in order to analyze the
management stages of solid and commercial waste and characterize waste destined
for landfill. Solid waste from conventional collection are characterized by a higher
percentage of organic matter (54%), waste (5.4%), and other composed of recyclable
materials (40.6%). The county collects 11,671 kg / day, ie 0.835 kg /hab-1.day-1, with
coverage of approximately 100% of households in the urban area, however, the
greatest difficulties are properly manage the waste in order to develop actions to
encourage selective collection based on Decree No. 7,405 / 2010 and promote the
appreciation of the work of municipal solid waste collectors. The Environmentally safe
final destination of waste has also been a major challenge because the county does
not have landfill in accordance with the provisions of Law 12,305 / 2010, with only
landfill operating permit. Based on IQR-Ditches proposed by CETESB (2006), the
landfill has been classified under inadequate conditions in the categories deployed
infrastructure and operating conditions, scoring 5.4, below 6.0. Among the
deficiencies found in the management of solid waste is the lack of segregation and
packaging directly at the source, for 55.3% of the population interviewed at the center
and outlying areas offer the waste to collection in the same container of conventional
collection. Given the difficulties identified, the research could help in the development
of joint actions for the development of the Integrated Management Plan for Solid
Waste in the county of Mamborê-PR.

Keywords: Integrated RSU management; Conventional and selective collection;
Final disposal.
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento da população urbana juntamente com o consumismo
exagerado, tem gerado a escassez dos recursos naturais, aumento da quantidade e
diversidade de resíduos descartados diretamente na natureza, sem qualquer tipo de
tratamento prévio.
Dados estatísticos disponibilizados pela ABRELPE (2013) apontam que a
geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil é de 209.280 t/dia, com acréscimo de
4,1%, de 2012 para 2013, índice superior à taxa de crescimento populacional urbano
no país no período, que foi de 3,7%. Dentre a taxa total de RSU gerados, foram
coletados 189.219 t/dia, entretanto, 20.000 t/dia deixaram de ser coletados no Brasil
sendo destinados de maneira imprópria.
Marshall (2013) salienta que o aumento da quantidade e diversidade de
resíduos descartados de maneira inadequada também está relacionado às
mudanças

nos

padrões

de

consumo

das

sociedades,

fatores

culturais,

socioeconômicos e políticos. Fatores quando não trabalhados de forma integrada
dificilmente geram resultados significativos.
Com base nos estudos realizados por Guerrero et al (2012), o crescimento
econômico e demográfico das cidades contribuiu para o aumento da produção de
resíduos, que aliado a escassez de investimentos e falta de compreensão sobre a
diversidade de fatores que afetam as diferentes etapas, constitui como uma barreira
à gestão integrada.
De acordo com Nagashima et al. (2011), gerenciar os resíduos de forma
integrada representa um conjunto articulado de ações normativas, operacionais,
financeiras e de planejamento que uma administração desenvolve, apoiada em
critérios sanitários, ambientais e econômicos, para as atividades de coleta,
tratamento e disposição dos resíduos do município.
Para tanto, faz-se necessário promover uma gestão participativa com o
objetivo de fortalecer e promover politicas públicas de geração de trabalho,
qualificação dos trabalhadores do setor e construir instrumentos legais que
contribuam para o fortalecimento dos empreendimentos.
A segregação dos materiais diretamente na fonte geradora cumpre papel
estratégico na gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, pois estimula o hábito
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de reaproveitamento, promovendo a educação ambiental voltada a reduzir o
consumo e desperdício, além de gerar emprego e renda á aqueles que vêem no
³OL[R´ XPD IRQWH de renda. Todavia, as ações devem ocorrer de maneira articulada
aos princípios da não geração, redução, reutilização, reciclagem e destinação final
ambientalmente, socialmente e economicamente correta.
Diante da contemporaneidade da discussão, principalmente com a publicação
da Lei 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos foram incorporadas
novas prioridades à gestão e gerenciamentos dos resíduos sólidos. Prioridades que
envolvem princípios, diretrizes, objetivos e metas a serem traçadas e cumpridas
pelos municípios.
Dentro deste contexto e considerando que esta situação descrita é verificada
também em pequenos municípios, a pesquisa consiste em diagnosticar as condições
atuais de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais do
município de Mamborê-PR. Para tanto, foi realizada a identificação das deficiências
desde a geração dos resíduos até a disposição final e diagnóstico do
comportamento que os moradores estabelecem com os resíduos sólidos gerados
nos domicílios, bem como a percepção dos garis/coletores e catadores de materiais
recicláveis no processo de gestão dos resíduos.
Para realização do diagnóstico, utilizou-se da pesquisa qualiquantitativa, por
meio de levantamento de dados juntos ao órgão gestor municipal, mais
especificamente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, entrevistas
semiestruturadas com o responsável técnico do departamento, com garis/coletores
que realizam a coleta convencional e catadores que trabalham na coleta seletiva.
Durante levantamento de dados a campo, fez-se necessário realizar a
caracterização física dos resíduos provenientes da coleta convencional, avaliação do
aterro controlado municipal e aplicação de questionário padronizado junto aos
moradores da área central, vilas e conjuntos habitacionais do perímetro urbano.
Após diagnóstico, contatou-se que o município de Mamborê-PR possui várias
deficiências quanto a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes da
coleta convencional e seletiva, sendo que os principais problemas estão
relacionados à geração e disposição para coleta pelos geradores, deficiências em
infraestrutura, mão de obra, equipamentos, e deficiência de investimentos em coleta
seletiva.
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1.1 JUSTIFICATIVA
Gerenciar de forma integrada os resíduos gerados no meio urbano tem sido
um dos grandes desafios para a sociedade, pois consiste em um conjunto articulado
de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento.
Adotar medidas para minimizar os impactos ambientais e socioeconômicos
decorrentes da ausência ou deficiência na gestão e gerenciamento dos resíduos
tornou-se problema na maioria das cidades brasileiras. Isso está diretamente
relacionado à falta de infraestrutura adequada, equipe técnica qualificada,
equipamentos e escassez de recursos necessários à gestão integrada dos RSU.
O manejo irregular dos resíduos sólidos urbanos gera vários impactos
negativos ao meio ambiente, à economia do sistema de reciclagem e à qualidade de
vida dos habitantes. Logo, torna-se necessário conhecer a gestão e gerenciamento
dos resíduos sólidos de Mamborê-PR, com o intuito de obter dados para a
comunidade cientifica e auxiliar na implantação de políticas públicas municipais.
Cidades de pequeno porte, poucas vezes são priorizadas nas discussões
acadêmicas, fator que despertou ainda mais o interesse pelo estudo. Considerando
a escassez de estudos e informações relacionados aos resíduos sólidos urbanos no
município, a pesquisa aborda a necessidade de repensar a realidade local e trazer
contribuições para a gestão e gerenciamento integrados dos resíduos sólidos.
1.1.1 Objetivo Geral
x

Diagnosticar a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares
e comerciais do município de Mamborê-PR.
1.1.2 Objetivos Específicos

x

Identificar e descrever as atuais etapas de gerenciamento dos resíduos
sólidos domiciliares e residenciais;

x

Diagnosticar a percepção dos catadores e garis/coletores no processo de
gestão dos resíduos domiciliares e comerciais;

x

Descrever o comportamento da população urbana no manejo dos resíduos
sólidos domiciliares;

x

Identificar as deficiências na gestão dos resíduos sólidos domiciliares e
comerciais.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Para abordar a problemática do processo de gestão e gerenciamento dos
resíduos sólidos domésticos e comerciais do município foram consideradas três
etapas: análise teórica do processo de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos
domésticos e comerciais; coleta de informações e de dados junto à prefeitura, à
população residente, aos garis da coleta convencional e aos catadores organizados
em associação no município de Mamborê-PR; caracterização física dos resíduos
sólidos provenientes da coleta convencional e avaliação do aterro controlado.
2.1 ANÁLISE TEÓRICA
Nesta etapa foi realizada uma exaustiva revisão da literatura sobre o tema
pesquisado. As informações preliminares a respeito da gestão e gerenciamento dos
resíduos sólidos urbanos forneceram subsídios teóricos para o desenvolvimento das
etapas práticas de análise do processo. Tomando como base as informações
secundárias oriundas da revisão da literatura foi definido o plano amostral, o método
de coleta dos dados e os instrumentos de coleta dos dados.

2.2 COLETA DE DADOS COM QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS
Foram elaboradas duas entrevistas e um questionário. A primeira entrevista,
composta por 30 questões, foi aplicada junto ao gestor responsável pelo sistema de
coleta seletiva e convencional do município de Mamborê (APÊNDICE A). A segunda,
com 41 questões foi realizada junto aos garis/coletores e catadores do município de
Mamborê (APÊNDICE B). O questionário, composto por 35 questões, foi aplicado
junto à população de moradores da área central, vilas e conjuntos habitacionais
(APÊNDICE C).

2.2.1 Entrevista com Órgão Gestor, Garis e Catadores
Esta etapa envolveu entrevistas ao órgão gestor do município, mais
especificamente o responsável técnico do setor de meio ambiente (APÊNDICE A) e
com os catadores e garis/coletores da coleta seletiva e convencional (Tabela 1). A
coleta de dados junto à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis foi
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realizada durante o ano de 2013 e 2014, levando em consideração as informações
disponíveis de cada mês.
Tabela 1: Composição do Grupo de Catadores e Garis Coletores Entrevistados
Setor de Trabalho
Coleta
Domiciliar
Comercial (Garis)
Associação de
(COOPERMAM)

Entrevistados
e
7

Catadores
5

Área atendida
Perímetro urbano e Distrito
Guarani,
pertencente
a
Mamborê
Área Central, Vilas e
Conjuntos Habitacionais

Na aplicação das entrevistas com os garis/coletores e catadores, optou-se
pela entrevista não estruturada com questões abertas em que o entrevistador tinha a
liberdade de formular novas questões, totalizando 100% dos informantes.

2.2.2 Questionários Aplicados Junto aos Moradores
O tamanho da amostra foi calculado aplicando-se regra para o cálculo de
amostras para proporções, considerando-se o fator de correção para populações
finitas, por meio da seguinte fórmula da Equação 1:

n

z 2 pqN
z 2 pq  ( N  1) E 2

Considerou-se um nível de confiança (1- Į  GH  XP HUUR (  GH  S 
0,5 e N= 3035 domicílios, que compõem o total de domicílios da área urbana do
município. Considerando-se que a forma como os resíduos são gerenciados no
município poderia apresentar diferenças, em relação aos bairros, o município foi
dividido em três estratos populacionais: Área Central, Conjuntos Habitacionais e
Vilas. Foram sorteadas seis quadras nas áreas consideradas vilas; seis quadras nos
conjuntos habitacionais e 21 quadras na Área Central. Desta forma, foram
entrevistados 496 moradores que assumiram serem os responsáveis pelo
acondicionamento e armazenamento dos resíduos no domicilio.
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Os questionários em domicílios foram individuais de acordo com os critérios
de amostragem, preservando o anonimato dos participantes, aplicados em um
tempo aproximado de dois meses, de maio a junho de 2014.

2.3 COLETA DE DADOS DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
2.3.1 Caracterização Física dos Resíduos Sólidos
Nesta etapa de coleta de dados, foi realizada a caracterização física dos
resíduos sólidos destinados ao aterro controlado do município de acordo com o
método de quarteamento em conformidade com as orientações propostas pela
ABNT NBR 10004/2004 HGHVFULWRSRU'¶$OPHLGDH9LOKHQD  
Este método envolve a escolha dos critérios de representatividade, descarga
dos resíduos em local adequado (impermeabilizado), rompimento dos sacos e
revolvimento e homogeneização da pilha de resíduos. Após adotar estes critérios,
procede-se a coleta de quatro amostras, sendo uma no topo e três na base, de
modo a encher quatro tonéis de 200 litros cada, totalizando 800 litros. Ambas as
amostras foram minuciosamente segregadas e pesadas para obter a porcentagem
de cada tipo de resíduo presente na coleta convencional.
Por meio da caracterização física das amostras selecionadas, foi possível
estipular a porcentagem de cada material encontrado nos resíduos sólidos urbanos
destinados ao aterro controlado.
2.3.2 Avaliação do Aterro Controlado
Para melhor compreensão da disposição final dos resíduos provenientes da
coleta convencional do município, foram realizadas várias visitas in loco e o registro
fotográfico do aterro controlado e seu entorno.
A avaliação das condições de deposição final dos resíduos sólidos no aterro
seguiu o método desenvolvido pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental de São Paulo (CETESB, 2006), por meio do IQR (Índice de Qualidade de
Aterros ± Valas). Este método consiste na aplicação de um questionário padronizado
(check list) dividido em três partes, de acordo com os aspectos a serem avaliados
(ANEXO A), sendo o preenchimento realizado através de visitas in loco, registro
fotográfico, histórico da destinação final dos resíduos sólidos e observação direta do
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local. São consideradas informações sobre: as características do local, a
infraestrutura implantada no local e as condições operacionais (Quadro 1).
Quadro 1 ± Características a serem Observadas para o Cálculo do Índice de
Qualidade de Aterros ± Valas
Características do local
- Capacidade de suporte do solo;
- Proximidade de núcleos habitacionais;
- Proximidades de corpos de água; profundidade de lençol freático;
- Permeabilidade do solo;
- Disponibilidade do material para recobrimento; condições do sistema viário de
acesso ao aterro;
- Isolamento visual da área onde se encontra o aterro e a legalidade da
localização.
Infraestrutura implantada no local
- Cercamento da área;
- Guaritas e portarias;
- Impermeabilização da base do aterro;
- Sistema de drenagem para lixiviados, águas pluviais, gases e tratamento de
lixiviados;
- Controle de recebimento de carga;
- Monitoramento das águas subterrâneas e estipulação de projeto.
Condições operacionais
- Ocorrência de resíduos a céu aberto sem recobrimento;
- Presença de animais e catadores no local;
- Descarga de resíduos de saúde e industriais;
- Funcionamento dos sistemas de drenagem de aguas pluviais, drenagem para
gases e lixiviados;
- Funcionamento dos sistemas de monitoramento de águas subterrâneas e
manutenção do acesso ao local.
Fonte: Adaptado de CETESB (2006)
2.3.2.1 Cálculo do Índice de Qualidade de Aterros ± Valas.
Cada etapa do questionário apresenta um subtotal, denominados SUB1,
SUB2 e SUB3, sendo que a soma dos 3 subtotais atingem um total máximo de 100
pontos. Usando-se a equação que determina o IQR-Índice de Qualidade de Aterros
de Resíduos e o enquadramento das instalações de destinação final (Tabela 2) é
possível determinar as condições de disposição final dos RSU em inadequadas (I),
controladas (C) ou adequadas (A). EQ 1: IQR = (SUB1+ SUB2 + SUB3)/10.
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Tabela 2: Enquadramento das Instalações de Destinação Final dos RSU
IQR

AVALIAÇÃO

,45

Condições inadequadas (I)

,45

Condições controladas (C)

,45

Condições adequadas (A)

Fonte: CETESB (2006).
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3 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

3.1 BREVE HISTÓRICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Desde o momento que o homem passou a modificar os recursos naturais em
prol de sua sobrevivência, passou a gerar resíduos (POLETO, 2010). A princípio, o
ser humano gerava resíduos em pequena quantidade e qualidade, fato que não
despertava grandes preocupações, sendo descartados diretamente na natureza,
entretanto, com o passar do tempo a geração de resíduos começou a trazer
problemas ao ser humano e a impactar o meio ambiente (DIAS,2000).
De acordo com Poleto (2010), a destinação inadequada dos resíduos gerados
com o surgimento de aglomerados trouxe vários problemas relativos à saúde pública
e ao meio ambiente, facilitando a proliferação de vetores e contaminação das fontes
de água.
Ainda de acordo com Poleto (2010), nos primeiros núcleos habitacionais era
comum o lançamento do lixo diretamente nas ruas, nas proximidades das casas ou
até mesmo queimados, pois as ações se resumiam a atitudes particulares,
decorrente da falta de definição de lugar apropriado à destinação final.
Com o crescimento destes núcleos populacionais e por motivo de higiene, as
pessoas começaram a destinar os resíduos para locais situados fora dos muros da
cidade, ou em locais distantes para não prejudicar a dinâmica do lugar. Todavia, a
ideia de que os restos produzidos pelos seres humanos poderia causar sofrimento
físico e psíquico começou a gerar medo na população (VELLOSO, 2008).
Ao longo do processo histórico cada nação se defrontou com o problema dos
resíduos e desenvolveu suas alternativas para solucionar o problema, de acordo
com seu desenvolvimento tecnológico e recursos econômicos disponíveis.
Entretanto, na maioria das vezes, as soluções consistiam em levar os resíduos para
longe dos olhos, longe das cidades, para as áreas periféricas, imputando ás classes
menos favorecidas da convivência com o resto da sociedade (CARDOSO, 2009).
De acordo com Brasil (2001), no passado, havia uma cultura enraizada de
que os resíduos, comumente denominados ³lixo´, deveriam ser dispostos em áreas
alagadas, encostas, beiras de rios e estradas, bem distantes das áreas residenciais.
De acordo com Dias e Moraes (2008), com o aumento populacional, processo
de urbanização, mudanças de hábitos e aprimoramento de novas técnicas houve
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aumento significativo no volume de resíduos gerados. Além desses aspectos, a
adoção de um novo modelo de consumo que valoriza a propriedade de bens, o
desenvolvimento tecnológico e industrial também contribuiu para as mudanças nas
características físico-químicas e biológicas dos resíduos.
Ainda de acordo com Dias e Moraes (2008), o problema quanto à destinação
final ambientalmente adequada dos resíduos se agravou nos últimos anos com o
DGYHQWR GD FKDPDGD ³FXOWXUD GRV GHVFDUWiYHLV´ RX VHMD SUHIerência por
embalagens descartáveis em função da facilidade e comodidade aos usuários. Com
R DGYHQWR GD FKDPDGD ³FXOWXUD GRV GHVFDUWiYHLV´ RV OL[}HV H DWHUURV VDQLWiULRV
começaram

a

receber

um

volume

muito

alto

de

embalagens,

resíduos

potencialmente recicláveis com resíduos perigosos, tornando insuficiente o serviço
prestado pelo poder público.
Aliado ao aumento vertiginoso de resíduos, os municípios brasileiros se
deparavam com a escassez de recursos financeiros, levando-os a destinar os
resíduos coletados em lixões localizados nas periferias de seus núcleos urbanos, ou
DWp PHVPR HP iUHDV SUy[LPDV D FXUVRV G¶iJXD HQFRVWDV H PDUJHQV GH HVWUDGDV
gerando impacto social, econômico e ambiental.
Com o passar do tempo às comunidades foram crescendo e os problemas
relacionados ao lixo se agravando. Somente no século XIX surgiram as primeiras
alternativas para o problema do lixo urbano no Brasil, com medidas para
regulamentação dos serviços e procedimentos de limpeza urbana.
No Brasil, a preocupação com resíduos sólidos teve inicio em 1954 com a Lei
Federal nº 2.312, a qual destaca que a coleta e destinação final dos resíduos deverá
se processar de maneira que não tragam inconvenientes á saúde e ao bem estar
público. A partir deste período surgi outras portarias com intuito de prevenir a
poluição da água, do ar e do solo, ocasionados pela destinação final inadequada dos
resíduos,

além

da

preocupação

quanto

ao

correto

armazenamento,

acondicionamento, coleta, transporte e tratamentos dos resíduos sólidos.
Ao final da década de 1970 surgiu a Portaria Minter nº 53 de 01 de Março de
1979, com o objetivo de orientar quanto ao controle de resíduos sólidos no país, de
natureza industrial, domiciliares, de serviços de saúde e demais resíduos gerados
pelas atividades humanas.
A Constituição Federal de 1988, considerada grande marco na proteção do
meio ambiente no Brasil determina que a proteção do meio ambiente e combate a
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poluição em qualquer de suas formas passa a ser competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios de acordo com termos presentes
no art. 23 desta constituição.
Com base no art. 225 da Constituição de 1988, todos tem direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum de uso do povo e essencial a
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
No final da década de 1980, com o auge das discussões que permeiam o
termo desenvolvimento sustentável, surgi o princípio dos 3 Rs, pautados na redução
ao mínimo da geração de resíduos, reutilização, ou seja, outra finalidade quando
possível e reciclar ao máximo, destinando aos aterros apenas rejeitos.
Antunes (2003), a abordagem teve reconhecimento na Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento- Rio 92, realizada no Rio
de Janeiro que aprovou a Agenda 21. A implementação subsidiará legislações
locais, estaduais e nacionais, com objetivo de promover a cooperação para acelerar
o desenvolvimento sustentável (DONHA, 2002).
A Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Em
seu art.54, penaliza o lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em
desacordo com as exigências em leis ou regulamentos.
Em 2010 surgi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305 de 02
de agosto de 2010, dispondo sobre princípios, objetivos e instrumentos, bem como
sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos
sólidos. Dentro deste contexto foram incluídos os resíduos perigosos, às
reponsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos
aplicáveis (BRASIL, 2011).
De acordo com PNRS Lei nº 12.305/2010, a responsabilidade compartilhada
tem por objetivo envolver empresas, prefeituras, sociedade, governos Estaduais e
Federal na gestão de resíduos sólidos. A mesma, também dispõe da necessidade de
separar e acondicionar adequadamente os resíduos diretamente na fonte geradora e
criar ações de incentivo à indústria de reciclagem e ao trabalho dos catadores de
materiais recicláveis.
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3.2 DADOS ESTATÍSTICOS DOS RSU NO BRASIL
Com base em dados estatísticos disponibilizados pela ABRELPE (2013), a
geração de RSU no Brasil é de 209.280 t/dia, com acréscimo de 4,1%, de 2012 para
2013, índice superior à taxa de crescimento populacional urbano no país no período,
que foi de 3,7%. Dentre a taxa total de RSU gerados, foram coletados 189.219 t/dia,
entretanto, 20.000 t/dia deixaram de ser coletados no Brasil sendo destinados de
maneira imprópria.
Houve um ligeiro aumento na quantidade de RSU coletados se comparado
com 2012, cerca de 4,4%, bem como uma discreta evolução nos serviços prestados
(ABRELPE, 2013). Dados que demonstram que o Brasil caminha para a
universalização dos serviços, mas que ainda apresenta inúmeros problemas no que
diz respeito à gestão e gerenciamento integrado dos RSU.
Dados disponibilizados ABRELPE (2013) apontam para um aumento na
quantidade RSU coletados em cada região brasileira, em comparação aos dados de
2012. A região Sudeste possui maior percentual de cobertura dos serviços de coleta
seletiva, em 1.378 dos seus municípios e cerca de 99.119 toneladas dias de
resíduos sólidos urbanos coletados em 2013 (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1: Municípios por regiões brasileira com iniciativas de coleta seletiva
Fonte: Pesquisa ABRELPE (2013), Organizado pelo Autor.
Dados da pesquisa Ciclosoft do Compromisso Empresarial para a reciclagem
(CEMPRE, 2012), destaca os avanços da reciclagem no Brasil após a aprovação da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010. Realizada a cada dois
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anos, a pesquisa tem por objetivo traçar um panorama da reciclagem no Brasil e
servir como instrumento para iniciativas que visam o desenvolvimento do setor.
Com base nos dados disponibilizados pelo CEMPRE (2012), 32,3% dos
municípios brasileiros têm um programa, projeto ou ação de coleta seletiva de lixo
em atividade. Todavia, 42,7% das cidades não há nenhuma iniciativa, 2,5% das
cidades, a coleta chegou a existir e está interrompida. Há projeto em fase de
desenvolvimento em 19,2% das administrações municipais, e em 3,3%, um projeto
piloto começa a ser aplicado em área restrita.
Diante desta realidade apenas 30,7% das cidades brasileiras apresentam
cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis. Dentre este total,
36, 2% delas, a participação desses trabalhadores ocorrem de maneira informal, em
apenas 14,8 o serviço é realizado em parceria com a prefeitura (CEMPRE, 2012).
O Gráfico 2 mostra a quantidade de RSU coletados por regiões no Brasil. De
acordo com os dados, a quantidade de RSU coletados em 2013 cresceu em todas
as regiões se comparado ao ano 2012.

Gráfico 2: Quantidade t/dia de resíduos coletados por regiões no Brasil
Fonte: Pesquisa ABRELPE (2013), Organizado pelo autor.
A região Norte, apresenta a menor quantidade em toneladas dias de
resíduos sólidos coletados, com aproximadamente 12.178, seguido da região
Centro-Oeste, com 15.480 toneladas dias, em 2013. Índices atrelados ao menor
crescimento populacional nestas regiões se comparado à região Sudeste,
considerada a mais populosa.
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Conforme indicado no Gráfico 3, a destinação final dos RSU coletados no
Brasil em 2013 alterou se comparado a 2012. Houve um aumento correspondente a
destinação final adequada, de 105.111 t/dia para 110.232 t/dia, e a quantidade RSU
destinados inadequadamente também cresceu, totalizando 78.987 t/dia que
seguiram para os lixões ou aterros controlados (ABRELPE, 2013).

Gráfico 3: Destinação final de resíduos sólidos t/dias coletados no Brasil
Fonte: Pesquisa ABRELPE (2013), Organizado pelo autor.
Aproximadamente 41,74% municípios brasileiros destinam os resíduos
sólidos urbanos em locais inadequados e 58,26% em locais adequados
(ABRELPE,2013). A região Sudeste possui a maior quantidade de municípios com
aterros sanitários, enquanto a região Norte possui a menor quantidade de

destinação final/regiões

municípios com aterros sanitários (Gráfico 4).
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Gráfico 4 : Quantidade de municípios por tipo de destinação adotada em 2013
Fonte: Pesquisa ABRELPE (2013), Organizado pelo autor.
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Mesmo com legislação mais restrita e inúmeros esforços empreendidos em
todas as esferas de governo, a destinação final dos RSU de maneira inadequada
ainda se faz presente em todas as regiões brasileiras. Dados da pesquisa ABRELPE
(2013) apontam para a existência aproximada de 3.344 municípios brasileiros que
destinam os RSU em locais impróprios, incluindo lixões e aterros controlados.

3.2.1 Estado do Paraná
Até 1995, cerca de 95% dos municípios paranaenses, depositavam os
resíduos sólidos urbanos em lixões a céu aberto (RAMOS, 2004). No entanto, com a
implantação de diversos programas para resíduos sólidos, como por exemplo, a Lei
Estadual 93/1999, que estabelece princípios, procedimentos e critérios à geração,
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos RSU, a
realidade começou a mudar (SEMA/PARANÁ, 2006).
Outro marco importante na gestão e gerenciamento integrado dos resíduos
sólidos urbanos foi o Decreto Estadual nº 6674/2002, o qual regulamentou a Lei
Estadual de Resíduos Sólidos e determinou prazos para a destinação final correta
dos RSU e a recuperação de áreas degradadas.
A implantação da Resolução nº 01/2006 do SEMA/IAP/SUDERHSA, também
foi um marco importante, pois estabeleceu critérios técnicos e procedimentos na
escolha das áreas destinadas a aterros sanitários, bem como, a correta elaboração e
execução do projeto.
A partir da implantação de novas leis, decretos e resoluções, em 2002 houve
aumento na construção de aterros sanitários no Estado do Paraná, com coleta
média total de 7.543 t/dia, dos quais 59% possuíam destinação final adequada
(IBGE, 2002).
No Estado do Paraná, percebeu-se um pequeno aumento na quantidade de
resíduos sólidos urbanos destinados em aterros sanitários, ou seja, no ano de 2013,
70,3% dos resíduos sólidos eram destinados em aterros sanitários, 18,3% em
aterros controlados e 11,3% em lixões (ABRELPE, 2013).
Diante do aumento considerável de geração de resíduos sólidos urbano, um
dos maiores desafios do Estado do Paraná tem sido encontrar soluções para os
municípios de pequeno porte, devido a menor disponibilidade financeira para investir
em aterros ambientalmente adequados.
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3.3 CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Segundo Bidone e Povinelli (1999), a palavra lixo origina-se do latim lix, que
significa cinzas ou lixívia. Atualmente, o lixo é identificado, por exemplo, como
basura nos países de língua espanhola, e refuse, garbage, solid waste nos países
de língua inglesa.
Atualmente lixo significa tudo que não pode ser reaproveitado ou reciclado e
resíduo sólido são materiais heterogêneos, resultantes das atividades humanas e da
natureza, os quais podem ser parcialmente ou totalmente utilizados. Normalmente o
primeiro está associado à questões de ordem social e econômica, enquanto o
segundo está ligado à questões técnicas de origem, composição e disposição.
Para D`Almeida e Vilhena (2000), denomina-se lixo o resto das atividades
humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis.
Termo que transmite a ideia de algo que não pode ser aproveitado ou reciclado e
que portando não é atribuído nenhum valor.
Para a Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT), por meio da NBR
10.004 (2004), resíduos sólidos são.
Resíduos no estado sólido e semissólidos, 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 cuja as particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso
soluções técnicas e economicamente inviáveis em face á melhor
tecnologia disponível.

Com base na Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n 12.305 de 02 de
agosto de 2010 (Brasil 2010), os resíduos sólidos são definidos como;
Material, substância, objeto, ou bem descartado, resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação, se procede, se
propõe a proceder, ou se está obrigado a proceder, nos estados
sólidos ou semissólidos, bem como, gases contidos em recipientes e
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública de esgoto ou em corpos d água, ou exijam para isso
soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face de melhor
tecnologia disponível.

A Lei n 12.305 de 02 de agosto de 2010 (Brasil 2010) define rejeitos como;
Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades
de tratamento recuperação por processos tecnológicos disponíveis e
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economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que
não a disposição final ambientalmente adequada.

Até pouco tempo atrás, pensava-se que resíduos como os de matéria
orgânica, eram considerados como lixo (rejeitos descartáveis), porém atualmente
sabe-se que são potencialmente recicláveis, podendo ser reaproveitados na forma
de adubo orgânico.
3.4 CLASSIFICAÇÃO
Existem várias formas de classificar os resíduos sólidos, sendo necessário
distinguir os diversos tipos para então determinar a melhor forma de tratamento,
aproveitamento ou destinação final dos resíduos. A classificação é relevante para a
escolha de estratégia de gerenciamento mais viável. Em função desta classificação
será feito o planejamento das decisões que devem ser desenvolvidas e executas na
prática.
3.4.1 Quanto à fonte geradora
De acordo com Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/ 2010,
em seu art. 13, os resíduos podem ser classificados quanto à fonte geradora, como:
Resíduos domiciliares; Resíduos de limpeza urbana; Resíduos sólidos urbanos;
Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; Resíduos dos
serviços públicos de saneamento básico; Resíduos industriais; Resíduos de serviços
de saúde; Resíduos da construção civil; Resíduos agrossilvopastoris; Resíduos de
serviços de transportes; Resíduos de mineração.
A correta classificação contribui para o gerenciamento adequado dos
mesmos, identificação dos resíduos considerados tóxicos e não tóxicos e possíveis
riscos que oferecem ao meio ambiente e a saúde do ser humano. Com isso é
possível adotar medidas que visam à correta destinação dos resíduos.
3.4.2 Quanto ao grau de biodegradabilidade
Em função do grau de biodegradabilidade, os resíduos sólidos também
podem ser classificados em: facilmente degradável, no caso dos materiais de origem
biogênica; moderavelmente degradável, como papeis e papelões; dificilmente
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degradável, como materiais têxteis, couro, borracha e madeira; e não degradáveis,
como vidro, metais e plásticos (OLIVEIRA 1997).
O quadro 2 indica o tempo que alguns materiais, quando disposto no
ambiente, demoram para se decompor, além de causar sérios riscos de
contaminação.
Quadro 2: Tempo de Decomposição e Biodegradabilidade de Alguns Materiais
Fonte: Adaptado de Ambiente Brasil (2009); Cardoso (2004)
Material

Tempo de
decomposição

Aço
Alumínio
Matéria orgânica
Cerâmica

Mais de 100 anos
200 a 500 anos
3 meses
Indeterminado

Chicletes
Cordas de Nylon
Embalagens Longa Vida
Embalagens PET
Esponjas

5 anos
30 anos
Até
100
anos
(alumínio)
Mais de 100 anos
Indeterminado

Filtros de Cigarro

5 anos

Guardanapos de papel

3 meses

Isopor

Indeterminado

Louças

Indeterminado

Luvas de Borracha

Indeterminado

Metais (tampinhas de garrafa; Cerca de 450 anos
componentes equipamento)
Papel e Papelão
Cerca de 6 meses
Pilhas e Baterias
De 100 a 500 anos
Plásticos
(embalagens; Até 450 anos
copinhos e equipamentos)
Pneus
Indeterminado
Sacos e sacolas plástica

Mais de 100 anos

Vidros

Indeterminado

Biodegradabilidade

Não degradável a curto prazo
Não degradável a curto prazo
Facilmente degradável
Não
degradáveltempo
indeterminado na natureza
Dificilmente degradável
Dificilmente degradável
Não degradável a curto prazo
Não degradável a curto prazo
Não
degradáveis-tempo
indeterminado na natureza
Dificilmente degradável
Facilmente degradáveis a
Moderavelmente degradável.
Não
degradáveis-tempo
indeterminado na natureza
Não
degradáveis-tempo
indeterminado na natureza
Não
degradáveis-tempo
indeterminado na natureza
Não degradáveis a curto
prazo
Moderavelmente degradáveis
Não degradáveis a curto
prazo
Não degradáveis a curto
prazo
Não
degradáveis-tempo
indeterminado na natureza
Não degradável a curto prazo
Não degradáveis- tempo
indeterminado na natureza
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3.4.3 Quanto aos riscos potenciais
No Quadro 3, são especificados alguns dos resíduos potencialmente
perigosos presentes nos resíduos sólidos urbanos que, ao serem depositados em
locais inadequados podem gerar riscos de contaminação do solo, ar, águas
superficiais e subterrâneas, comprometendo a qualidade de vida do ser humano que
usufrui desses recursos naturais.
Quadro 3: Resíduos Potencialmente Perigosos Presentes no RSU
Fonte: BRASIL (2006)
RESÍDUOS

COMPONENTES QUÍMICOS
Liberam metais pesados (mercúrio, cádmio, chumbo e
zinco).

Pilhas e baterias

Lâmpadas fluorescentes

As lâmpadas contêm mercúrio. Quando o vidro é
quebrado, o mercúrio é liberado na forma de vapor para
atmosfera e, sob
ação da chuva, precipita-se no solo, em concentrações
acima dos padrões naturais.

Componentes
eletrônicos
de alta tecnologia (chips, Podem liberar arsênio e berilo, chumbo, mercúrio e
fibra ótica, semicondutores, cádmio
tubos de raios catódicos,
baterias)
Os pesticidas (inseticidas, fumigantes, rodenticidas,
Embalagens de agrotóxicos herbicidas e fungicidas).
Resíduos de tintas,
pigmentos e solventes

Restos de tintas ou pigmentos à base de chumbo,
mercúrio ou cádmio e solventes orgânicos.

Frascos pressurizados

Quando o frasco é rompido, os produtos tóxicos ou
cancerígenos são liberados, podendo poluir a água ou
dissipar-se na atmosfera.

A norma ABNT, NBR 10.004/2004 classifica os resíduos, quanto a sua
periculosidade, ou seja, os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública.
x

Resíduos Classe I ± Perigosos: aqueles que, em função de suas
propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode
apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente.

x

Resíduos Classe II ± Não Perigosos: aqueles que não se
enquadram nas classificações de resíduos classe I. São divididos
em inertes e não inertes;

x

Resíduo Classe II A ± Não Inertes : aqueles que possuem
propriedades tais como biodegradabilidade, combustibilidade e
solubilidade em água.
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x

Resíduos Classe II B ± Inertes : quaisquer resíduos que, quando
amostrados de forma representativa, segundo ABNT/10.007, e
submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada
ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT/10.006,
não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade e de água,
excetuando-se por aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

De acordo com ABNT,NBR 10.004/2004 estes resíduos são gerados
principalmente nos processos produtivos, em unidades industriais e fontes
específicas. Todavia, estão presentes nos resíduos sólidos gerados nos domicílios e
comércios.
O Quadro 4 aborda a classificação dos resíduos sólidos urbanos proposto por
Brasil (2006). Classificação de acordo com a origem e grau de periculosidade,
características que os enquadram no grupo 1, englobando os resíduos domésticos
ou residenciais, resíduos comerciais e resíduos públicos.
Quadro 4: Classificação dos RSU quanto ao grau de Periculosidade
Fonte: BRASIL (2006)
CLASSIFICAÇÃO

ORIGEM

Doméstico ou
Residencial

Residências

Comercial

Supermercados,
bancos,
lojas,
bares,
restaurantes.
Limpeza de: vias
públicas, praças,
praias,
galerias,
córregos, terrenos
baldios,
feiras
livres, remoção de
animais mortos

Público

GRAU DE PERICULOSIDADE
Restos de alimentos, jornais, revistas,
embalagens vazias, frascos de vidros, papel
e
absorventes
higiênicos,
fraldas
descartáveis,
preservativos,
curativos,
embalagens contendo tintas, solventes,
pigmentos, vernizes, pesticidas, óleos
lubrificantes, fluido de freio, medicamentos,
pilhas, baterias, lâmpadas incandescentes e
fluorescentes.
Os componentes variam de acordo com a
atividade desenvolvida, mas, de modo
geral, se assemelham qualitativamente aos
resíduos domésticos.
Podas, resíduos difusos (descartados pela
população): entulho, papéis, embalagens
gerais, alimentos, cadáveres.

De acordo com Brasil (2006), o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos
presentes no grupo 1 são de responsabilidade do poder público municipal,
entretanto, o gerenciamento deve ocorrer de acordo com a legislação municipal
especifica. Todavia, os resíduos de fontes especiais são de responsabilidade do
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gerador e o gerenciamento dos mesmos envolve coleta, transporte e destinação em
locais ambientalmente adequados para tratamento e posterior destinação final
segura dos rejeitos.
3.5 CARACTERIZAÇÃO DOS RSU
As características dos resíduos sólidos podem variar em decorrências dos
diferentes aspectos econômicos, culturais, geográficos e climáticos (ANGELIS
NETO,1999). A composição tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo é
considerado um dos dados básicos para o devido equacionamento da coleta,
transporte e destinação final os resíduos.
Para correta análise dos resíduos sólidos e posterior definição do melhor
programa

de

gestão

e

gerenciamento,

torna-se

necessária

conhecer

as

características quantitativas e qualitativas dos mesmos.
De acordo com Angelis Neto (1999), os resíduos sólidos urbanos também
podem ser classificados de acordo com:
9 A umidade: seco e molhado;
9 Aspecto econômico: resíduos reaproveitáveis; resíduos para a
produção de compostos (resíduos orgânicos em geral);
resíduos recuperáveis; e
resíduos inaproveitáveis
(inorgânicos em geral);
9 Facilmente degradáveis: matéria orgânica putrescível, como
restos de comida; moderadamente degradáveis: papelão e
outros materiais celulósicos; dificilmente degradáveis: trapos,
couro, borracha e madeira; e não-degradáveis: vidros,
plásticos e metais, entre outros.
Caracterizar os diferentes tipos de materiais que são encontrados nos
resíduos das residências é importante para definir formas de disposição final mais
adequada, para a implantação de sistemas de tratamento para estes resíduos e para
subsidiar sistemas de coleta seletiva.
3.5.1 Características físicas
Os resíduos podem ser classificados fisicamente em: geração per capta;
composição

gravimétrica;

peso

especifico

aparente;

teor

de

umidade

e

compressividade ( ABNT 1987).
Para Pessin et al (2003), a determinação da composição gravimétrica é um
dos dados essenciais. No caso dos resíduos de origem domiciliar e comercial,
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normalmente dispostos em aterro, os componentes discriminados na composição
gravimétrica são: matéria orgânica putrescível, metais ferrosos, metais não ferrosos,
papel, papelão, plásticos, trapos, vidro, borracha, couro, madeira, entre outros.
Há varias formas de realizar a composição gravimétrica dos resíduos,
entretanto, a mais utilizada é o método de quarteamento da amostra conforme NBR
ABNT 10.007/1987, NBR ABNT 10.004/ 2004.
De acordo com Pessin et al (2003), a quantidade de resíduos coletada pode
ser obtida em dados existentes, empregando métodos estimativos baseados na
expectativa e crescimento populacional, na produção per capta de resíduos e no
crescimento de demanda dos serviços de limpeza urbana.
De acordo com Monteiro (2001), Quadro 5, há vários fatores que influenciam
nas características dos resíduos sólidos, dentre eles podemos citar: fatores
climáticos; épocas especiais do ano; fatores demográficos e socioeconômicos.
Quadro 5: Fatores que influenciam nas características dos resíduos
Fonte: MONTEIRO (2001)
FATORES
1- Climáticos

INFLUÊNCIAS
x

Aumento do teor de umidade

Chuvas
Outono

x

Aumento do teor de folhas

Verão

x

Aumento do teor de embalagens de bebidas
(latas, vidros e plásticos rígidos).

x

Aumento do teor de embalagens de bebidas
(latas, vidros e plásticos rígidos)

x

Aumento de embalagens (papel/papelão,
plásticos maleáveis e metais)
Aumento de matéria orgânica
Aumento de embalagens (papel/papelão e
plásticos maleáveis e metais)
Esvaziamento de áreas da cidade em locais não
turísticos
Aumento populacional em locais turísticos

2- Épocas especiais
Carnaval

Natal/Ano Novo/ Páscoa
x
x
Dia dos Pais/Mães
x
Férias escolares
x
3- Demográficos
x
População urbana
4- Socioeconômicos

Quanto maior a população urbana, maior a
geração per capita
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x

Quanto maior o nível cultural, maior a incidência
de materiais recicláveis e menor a incidência de
matéria orgânica

Nível educacional

x

Quanto maior o nível educacional, menor a
incidência de matéria orgânica

Poder aquisitivo

x

Nível cultural

Poder aquisitivo (no mês)
Poder aquisitivo (na semana)

Quanto maior o poder aquisitivo, maior a
incidência de materiais recicláveis e menor a
incidência de matéria orgânica.
x Maior consumo de supérfluos perto do
recebimento do salário (fim e início do mês)
x Maior consumo de supérfluos no fim de semana

Desenvolvimento tecnológico

x

Introdução de materiais cada vez mais leves,
reduzindo o valor do peso específico aparente
dos resíduos

Lançamento de novos produtos

x

Aumento de embalagens

Promoções de lojas comerciais

x

Aumento de embalagens

x

Redução de materiais não-biodegradáveis
(plásticos) e aumento de materiais recicláveis
e/ou biodegradáveis (papéis, metais e vidros)

Campanhas ambientais

No caso de estudos mais detalhados, as características químicas e biológicas
também são essenciais no planejamento de um sistema de limpeza urbana. O
conhecimento das características físico-químicas possibilita a seleção de processos
e técnicas adequadas de disposição final dos resíduos.
Com base nas normas NBR, ABNT 10.004/2004, as características biológicas
são determinadas pela população microbiana e dos agentes patogênicos presentes
no lixo que, ao lado das suas características químicas, permitem que sejam
selecionados, métodos de tratamento e disposição final mais adequado.
3.6 GESTÃO E GERENCIAMENTO INTEGRADO
3.6.1 Gestão
De acordo com PNRS, Lei 12.305/2010 art.3º, a gestão integrada dos
resíduos sólios corresponde ao:
Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os
resíduos sólidos, de forma a considerar, as dimensões politicas,
econômica, ambiental, cultural e social, com o controle social e sob a
premissa do desenvolvimento sustentável.
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O art. 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010
destaca que, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos.
§ 1 º Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação
energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido
comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação
de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos
aprovado pelo órgão ambiental.
§ 2º A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as políticas de
resíduos sólidos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
serão compatíveis com o disposto no capute no § 1º deste artigo e
com as demais diretrizes estabelecidas nesta lei.

Marchezetti (2011) salienta que, a gestão adequada dos resíduos sólidos
urbanos deve envolver todas as etapas do processo, de forma integrada, não
somente a destinação final dos mesmos, pois:
A gestão dos resíduos sólidos é um processo dinâmico, em que
soluções ou alternativas deverão acompanhar as mudanças de
atitudes e de hábitos, com a introdução de novos padrões de
consumo e de produção, o sucesso de um programa de gestão está
diretamente associado à integração do poder público e à participação
da sociedade, em seus vários segmentos (MARCHEZETTI, 2011).

Albertin et al (2010), destaca que os problemas referentes a gestão
inadequada dos resíduos não ocorrem somente em grandes centros urbanos, mas
também em cidades de médio e pequeno porte que, mesmo produzindo menos
resíduos, sofrem com a degradação ambiental e social.
Diante de tal problemática, é necessário conhecer o contexto no qual se
inserem os problemas ambientais e adotar políticas públicas que possam influenciar
o comportamento dos diferentes atores sociais.
Albuquerque et al (2008), salientam que:
Os instrumentos disponíveis para tanto deveriam ser determinados
de forma a tornar o comportamento desejado e buscado pelos atores
sociais aquele que apresenta a melhor relação custo-benefício
ambiental. Em outras palavras, as condições que esses instrumentos
criam fazem com que a atitude ambiental e socialmente correta seja
a de melhor custo-benefício, passando a ser aquela que os atores
sociais buscam.
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Dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, a PNRS, Lei
12.305/2010, destaca em § 1º do art. 18 que, serão priorizados no acesso aos
recursos da União referidos no caput,os municípios que:
9 I ± optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão
dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de
plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos
planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1º do art.
16;
9 II ± implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas
ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa
renda.

Além desses aspectos, a Lei 12.305, art.19, § 2º aponta para os conteúdos
mínimos que deve conter no plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos, tais como: diagnóstico da situação atual; identificação de áreas favoráveis à
deposição final; as possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhada com outros municípios.
Neste mesmo art. 19, § 2º também prevê a: identificação dos geradores; os
procedimentos operacionais desde a coleta até a disposição final dos rejeitos;
desenvolver programas e ações de educação ambiental e participação de grupos
interessados; valorização dos resíduos; custos da prestação de serviços; metas de
redução, reutilização, coleta e reciclagem; participação do poder público na coleta
seletiva e logística reversa; meios de controle e fiscalização; ações corretivas e
preventivas a serem praticadas; identificação de passivos ambientais e possíveis
medidas saneadoras e a periodicidade de revisão.
3.6.2 Gerenciamento
Com base nos estudos realizados por Lopes (2006), o gerenciamento é o ato
ou efeito de gerenciar e compreende todas as operações de um sistema municipal,
tais como, coleta, transporte, tratamento, segregação, acondicionamento e
disposição final. Para tanto, todas as ações e operações devem ser realizadas de
forma integrada, desenvolvendo programas e ações articulado entre si, desde a não
geração de resíduos até a disposição final adequada.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 2.305 de 02 de agosto de 2010,
traz, em seu art.3º, a seguinte definição para gerenciamento de resíduos sólidos
urbanos:
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Conjunto de ações exercidas, diretas 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 plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com o plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta lei.

No gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, todas as ações devem ser
realizadas de forma articulada, englobando os aspectos ambientais, econômicos,
sociais, culturais e políticos. Neste contexto, a gestão está mais relacionada a parte
teórica, envolvendo políticas e instrumentos, enquanto o gerenciamento está
relacionado a parte prática, pois envolve fatores administrativos, gerenciais,
ambientais e econômicos.
De acordo com Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305
de 2010, com relação ao plano de gerenciamento de resíduos, deve haver um
diagnóstico da situação atual da coleta dos resíduos até a sua disposição final. Este
diagnóstico deve conter:
9 As características quantitativas e qualitativas dos resíduos produzidos
dentro do município e possíveis impactos que possam causar ao ser
humano e ao meio ambiente;
9 As disposições legais existentes, incluindo o trabalho realizado por
terceiros;
9 Estrutura operacional dos serviços prestados, ou seja, as condições
de trabalho dos agentes envolvidos na coleta, transporte,
armazenamento, reciclagem e destinação final dos resíduos;
9 Os aspectos sociais, tais como, presença de catadores de materiais
recicláveis em aterros ou lixões e existência de cooperativas.

Através de levantamento das condições atuais do processo de gerenciamento
de resíduos de dado município, é possível apontar problemas, causas, apresentar
propostas que contribuam na tomada de decisões e promover a participação da
comunidade através de atividades de educação ambiental.
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4 FLUXOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - ETAPAS OPERACIONAIS
4.1 SEGREGAÇÃO NA FONTE GERADORA
A segregação diretamente na fonte geradora, evita que os resíduos se
contaminem, contribui para aumentar a quantidade e qualidade dos resíduos
recicláveis e orgânicos, valorização no mercado de recicláveis, além de facilitar o
processo de transporte, armazenamento e destinação final (ALBUQUERQUE, 2008;
JUNIOR, 2003).
Segundo a Lei nº 9.795/99 que dispõe sobre a política ambiental e institui a
Política Nacional de Educação Ambiental, em seu Art. 3º, estabelece a
responsabilidade de cada segmento:


Poder público: Definir políticas públicas que incorporem a dimensão
ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e
melhoria do meio ambiente;



Instituições educativas: Promover a Educação Ambiental de maneira
integrada aos programas educacionais que desenvolvem;



Órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio AmbienteSISNAMA: Promover ações de Educação Ambiental integradas aos
programas de conservação, recuperação e melhoria do meio
ambiente;



Meios de comunicação de massa: Colaborar de maneira ativa e
permanente na disseminação de informações e práticas educativas
sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua
programação;



Empresas: Promover programas destinados à capacitação dos
trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo
produtivo no meio ambiente;



Sociedade como um todo: Manter atenção permanente a formação
de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e
coletiva voltada à preservação, a identificação e a solução de
problemas ambientais.

4.2 ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO
Acondicionar os resíduos consiste em dispor adequadamente para a coleta.
Para tanto, exige a participação conjunta da sociedade em prol da minimização de
acidentes, impacto visual, olfativo e evitar a proliferação de vetores causadores de
doença, bem como, facilitar a coleta seletiva.
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Acondicionar os resíduos sólidos domiciliares significa dispor os
mesmos em recipiente apropriado de maneira a facilitar sua coleta,
de forma sanitariamente correta e compatível com o tipo e a
quantidade de resíduo. Durante o acondicionamento dos resíduos
deve-se levar em consideração a natureza dos resíduos, o destino,
forma de recolhimento e as características do veículo a ser utilizado
para transporte (MONTEIRO, 2001).

Cardoso (2004) destaca que 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.
Existem no mercado, sacos plásticos específicos para acondicionamento dos
resíduos recicláveis e orgânicos, entretanto, a reutilização de sacolas plásticas
provenientes das compras em estabelecimentos comerciais ainda é bastante
comum, principalmente nos domicílios. Todavia, resíduos que possam causar algum
tipo de acidente ou contaminação ao coletor devem ser devidamente embalados,
tais como, seringas, vidro, lâmpadas, latas abertas, agulhas e pregos.
De acordo com o Decreto Federal nº 7.405/2010, em seu art. 6º, os
consumidores são obrigados, quando da existência de coleta seletiva, ou sistema de
logística reversa, acondicionar, separar e disponibilizar adequadamente os resíduos
para a coleta ou devolução.
A maneira como se processa os serviços de coleta e transporte dos resíduos
sólidos

dependerá

das

condições

de

separação,

armazenamento

e

acondicionamento dos mesmos, bem como, da disposição dos recipientes em dias e
horários estabelecidos.
Para Monteiro et al (2001), as cidades brasileiras utilizam os mais diversos
tipos de recipientes para acondicionamento do lixo domiciliar:
9
9
9
9
9
9

Vasilhames metálicos (latas) ou plásticos (baldes);
Sacos plásticos de supermercados ou especiais para lixo;
Caixotes de madeira ou papelão;
Latões de óleo, algumas vezes cortados ao meio;
Contêineres metálicos ou plásticos, estacionários ou sobre rodas;
Embalagens feitas de pneus velhos, dentre outras alternativas.

Entretanto cabe salientar que a escolha do tipo de recipiente a ser adotado
deve ser orientada em função das características, da geração, frequência de coleta,
tipo de edificação e preço do recipiente.
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Os resíduos sólidos potencialmente perigosos presentes em resíduos sólidos
domiciliares não devem ter o mesmo encaminhamento dos resíduos sólidos
destinados

à

coleta

convencional,

sendo

necessária

a

separação,

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final de maneira
diferenciada para que não gere passivos ambientais, ou até mesmo transtornos a
coleta seletiva.

4.3 COLETA E TRANSPORTE
De acordo com Cardoso (2004), coletar o lixo significa recolher o lixo já
acondicionado pelos imóveis residenciais, estabelecimentos públicos e comércio e
encaminhá-lo, mediante transporte adequado para tratamento, caso necessário, e
disposição final de acordo com suas características e grau de periculosidade.
A PNRS estabelece que é de competência dos geradores de resíduos
domiciliares disponibilizarem adequadamente os resíduos para a coleta, a qual é de
responsabilidade do poder público municipal.
A

coleta

e

transporte

dos

resíduos

em

imóveis

residenciais,

em

estabelecimentos públicos e pequenos comércios, em geral são efetuados pelo
órgão municipal encarregado da limpeza urbana, obedecendo a dias e horários já
estabelecidos (MONTEIRO et al,2001).
Dentro deste contexto, o planejamento da coleta e transporte deve ser feito
levando em consideração a capacidade de armazenamento dos resíduos nos
domicílios,

características,

quantidades

geradas

e

quando

necessário

redimensionamento de itinerários de coleta, da frequência, do número de veículos e
da mão-de-obra a ser disponibilizada.
De acordo com Monteiro et al (2001), nos bairros estritamente residenciais, a
coleta deve ser realizada durante o dia, evitando fazer a coleta em horários de
grande movimento de veículos nas vias principais. Nos centros comerciais a coleta
deve ser realizada durante a noite, exceto em períodos de uso mais intensivo de
áreas turísticas.
De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
(2001), em cidades brasileiras são observadas guarnições de coleta que variam de
dois a cinco trabalhadores por veículo. O esforço físico exercido por esses
trabalhadores está relacionado à quantidade de resíduos disposto para coleta,
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características do veículo, locais de acesso e as condições de acondicionamento
dos resíduos.
Quanto aos veículos e equipamentos utilizados para o transporte dos
resíduos sólidos coletados, o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos (2001) destaca que:
Devem atender as normas vigentes, ou seja, não permitir o
derramamento de lixiviados nas vias, com altura de carregamento na
linha da cintura dos garis, apresentar no máximo 1, 20 m de altura
em relação ao solo e carregamento traseiro, de preferencia
(compactadores), evitando os caminhões caçamba sem
compactação que dificultam o trabalho dos garis/coletores.

No planejamento da coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares,
deve se levar em consideração ás áreas de difícil acesso (vielas estreitas, terrenos
íngremes). Desta forma, recomenda-se, utilizar veículos especiais, de pequena
largura, boa capacidade de manobra, evitando assim, acúmulo de resíduos nas
residências.
4.3.1 Garis/coletores
Constantemente

identificadoV SHOD SRSXODomR FRPR ³OL[HLURV´,

estes

trabalhadores têm suas carteiras assinadas como garis. Termo que teve origem na
cidade do Rio de Janeiro, quando o empreiteiro Aleixo Gary, em 1876 assinou um
contrato para a limpeza da cidade (SANTOS, 2004). Trata-se um trabalho puramente
braçal, bruto, de puro esforço físico que exige uso intensivo de braços e pernas
(SANTOS, 2004; VASCONCELOS, 2007).
Garis coletores são aqueles que realizam suas tarefas em ritmo acelerado,
VXELQGR H GHVFHQGR GR FDPLQKmR GH ³OL[R´ ao mesmo tempo em que se desloca
FRP YiULRV VDFRV GH ³OL[R´ VHJXUDQGR-os pelas mãos, apoiando-os pelo braço e
tórax. Ritmo acelerado de trabalho que pode desencadear em acidentes como,
torções, alterações musculares, além de riscos de ferimentos e contaminação com
materiais perfuro cortantes presentes nos resíduos sólidos dispostos para coleta
convencional.
De acordo com Velloso et al (1997), os coletores são expostos ao calor, frio,
chuva e variações bruscas de temperatura. Além destes aspectos, os coletores são
expostos aos ruídos constantes do sistema de compactação dos resíduos no
caminhão, mau cheiro ocasionado pelo processo de decomposição da matéria
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orgânica, trepidações durante o trajeto em locais de difícil acesso, terrenos
íngremes, asfaltos mal conservados e riscos de atropelamento em locais onde o
trânsito é mais intenso.
Os riscos de acidentes e contaminação estão atrelados ao tipo de atividades
que desenvolvem, características físico-químicas e biológicas dos resíduos
coletados e os tipos de equipamentos utilizados para se protegerem durante o
manuseio dos resíduos. Todavia, as características dos recipientes, embalagens e
condições de disposição dos resíduos para coleta também influencia no trabalho de
coleta.
Neste mesmo raciocínio, Velloso et al (1998) afirmam que o processo de
coleta de lixo domiciliar ainda é bastante precária, pois se utiliza de tecnologia
praticamente manual, em que o trabalhador utiliza-se do corpo para transportar os
resíduos até o caminhão. Neste caso, o corpo é o principal instrumento de coleta do
³OL[R´
De acordo com Costa (2008):
A profissão de coletor de lixo é mais uma das atividades que se
enquadram na chamada invisibilidade pública em que o homem e
sua profissão ficam desaparecidos para os demais, assim como a
sua falta de importância social. São indivíduos que fazem parte do
sistema de limpeza pública do município, responsáveis pela coleta e
destinação dos resíduos gerados pela comunidade (COSTA, 2008).

Os coletores, também chamados de guarnição, segundo Rodrigues (2004)
deve ser composta de três colaboradores devidamente treinados, com equipamentos
de segurança. Durante jornada de trabalho, percorrem uma extensão média de 2.1
quilômetros por hora, sem mencionar as características das vias e o acúmulo de
resíduos e a possibilidade de se estender as horas de trabalho em virtude do
cumprimento da rota estipulada (RODRIGUES, 2004).
4.3.2 Coleta Seletiva
O art. 9º da PNRS/2010 destaca que a coleta seletiva dar-se-á mediante a
segregação prévia dos resíduos sólidos, conforme sua constituição ou composição e
que, portanto:
9 § 1º A implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento
essencial para se atingir a meta de disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, conforme disposto no art. 54 da Lei nº
12.305, de 2010;
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9 § 2º O sistema de coleta seletiva será implantado pelo titular do
serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
deverá estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e
úmidos e, progressivamente, ser estendido à separação dos
resíduos secos em suas parcelas específicas, segundo metas
estabelecidas nos respectivos planos;
9 § 3º Para o atendimento ao disposto neste artigo, os geradores de
resíduos sólidos deverão segregá-los e disponibilizá-los
adequadamente, na forma estabelecida pelo titular do serviço
público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

A contribuição dos geradores para com a coleta seletiva torna-se
fundamental, uma vez que essa coleta visa o recolhimento dos materiais diretamente
na fonte geradora, havendo a necessidade do envolvimento da comunidade no
processo. A coleta seletiva deve fazer parte de um sistema amplo de gestão
integrada de resíduos sólidos.
A coleta seletiva pode ser realizada pela prefeitura dos munícipes, com a
participação de catadores organizados em associação, cooperativas ou catadores
autônomos. Na maioria das cidades brasileiras é adotada a separação em resíduos
úmidos (orgânicos), os quais devem ser encaminhados à coleta convencional e,
resíduos secos (papel, papelão, metais, vidros, alumínios, embalagens, dentre
outros), sendo encaminhados às centrais de triagens (FRÉSCA, 2007).
Quanto à participação dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, a
PNRS/2010 deixa bem claro que:
9 Art. 40. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a
logística reversa priorizarão a participação de cooperativas ou de
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis
e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda;
9 Art. 41. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos
sólidos definirão programas e ações para a participação dos grupos
interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda;
9 Art. 42. As ações desenvolvidas pelas cooperativas ou outras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis no âmbito do gerenciamento de resíduos sólidos das
atividades relacionadas no art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010,
deverão estar descritas, quando couber, nos respectivos planos de
gerenciamento de resíduos sólidos.

Para Gonçalves (2003), a coleta de materiais recicláveis e reutilizáveis tem se
configurado como única fonte de renda dos catadores. Todavia, apesar da
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importância dos catadores no processo de limpeza urbana, os mesmos continuam
desqualificados socialmente por exercerem tal função.
Para Santos e Oliveira (2006), mesmo que não existam dúvidas a respeito da
importância da limpeza urbana para o ambiente e saúde pública, esta percepção
não tem sido traduzida em ações efetivas quando se diz respeito a mudanças
quantitativas e qualitativas na situação de segurança e saúde dos colaboradores da
limpeza pública.

4.4 TRATAMENTO

Trata-se da deposição final dos resíduos sólidos antes de proceder à
disposição final em aterros, no caso dos rejeitos. Pois envolve processo amplo de
possíveis alternativas de tratamento dos resíduos sólidos frente a melhores
tecnologias disponíveis.
Dentre as unidades e infraestruturas para a destinação final de resíduos
podem ser citadas:
9 LEV ± Locais de Entrega Voluntária para Resíduos Recicláveis.
9 Dispositivos de recebimento de recicláveis, como contêineres ou
outros;
9 PEV ± Pontos de Entrega Voluntária para RCD e Resíduos
Volumosos, para acumulação temporária de resíduos da coleta
seletiva e resíduos com logística reversa (conforme NBR
15.112/2004);
9 Galpão de triagem de recicláveis secos;
9 Pátio de compostagem de orgânicos;
9 ATT ± Áreas de Triagem, Reciclagem e Transbordo de RCD,
Volumosos e resíduos com logística reversa;
9 Aterros sanitários (NBR 13.896/1997);
9 ASPP - Aterro Sanitário de Pequeno Porte (NBR 15.849/2010);
9 Aterros de RCD Classe A (NBR 15.113/2004).

4.4.1 Compostagem
Trata-se de um processo de decomposição da matéria orgânica por meio da
digestão aeróbia, ou seja, a matéria orgânica presente no lixo quando da presença
de ar e água é digerida por microrganismos e se transforma em composto que pode
ser utilizado na melhoria da qualidade do solo.

44

Por ser um processo rápido se comparado a digestão anaeróbia é mais
indicado ao tratamento dos resíduos orgânicos, tendo como produto final o
composto orgânico ('¶$/0(,'$HVILHENA,2001)
De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
de D`Almeida e Vilhena (2001), a compostagem aeróbia é dividida em duas fases:
primeira fase ³bioestDELOL]DomR´, atingido temperaturas de até 65°C (45 a 60 dias);
segunda fase do processo chamada de "maturação", dura mais 30 dias, fase em que
ocorre a humificação e a mineralização da matéria orgânica.
Nas usinas simplificadas de compostagem, o processo de compostagem
ocorre a ar livre, onde são fragmentados, colocados em leiras e revirados em cada
10 dias até completar os 60 dias. O local das leiras deve ter declividade suficiente
para escoamento das águas pluviais e dos lixiviados (PGIRS, 2001).
Além desses procedimentos o Plano de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos (2001), também dispõe sobre o dimensionamento do pátio onde
estão instaladas as leiras.
9 No dimensionamento do pátio, deve-se prever espaço entre as
leiras para circulação de caminhões, pás carregadeiras ou
máquinas de revolvimento. E também áreas para estocagem do
composto orgânico pronto.
9 As leiras para compostagem devem ter forma piramidal ou cônica,
com base de cerca de 3m de largura ou diâmetro de 2m e altura
variando entre 1,50 a 2m.
9 Alturas maiores que 2m dificultam a aeração da massa e a
operação de revolvimento. A forma cônica facilita o escoamento da
água pluvial evitando o emcharcamento das leiras.

Compostos orgânicos produzidos em unidades de compostagem devem ser
frequentemente analisados para assegurar padrões mínimos de qualidade exigidos.
Análises são necessárias, uma vez que, a matéria orgânica pode apresentar metais
pesados encontrados em pilhas, baterias, cerâmicas, dentre outros, podendo
contaminar o solo e consequentemente as culturas agrícolas e o consumidor dessas
culturas. Desta forma, faz-se necessário a separação minuciosa dos materiais que
contém esses metais antes de proceder a compostagem da matéria orgânica.
4.4.2 Reciclagem
A reciclagem é um das soluções mais viáveis ecologicamente quanto aos
problemas relacionados aos resíduos sólidos urbanos. Trata-se de uma atividade, a
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qual tem por objetivo evitar a destinação inadequada dos mesmos, possibilitando a
utilização como matéria-prima na manufatora de outros produtos.
De acordo com Rodrigues (1998):
A preservação da natureza tem na reciclagem uma forma de conter o
desperdício de materiais e fontes de energia contida nos resíduos
disposto no meio ambiente, sendo uma mercadoria que tanto é fator
de degradação ambiental no lugar onde está acumulada, como é
fator de economia com a reciclagem (RODRIGUES, 1998).

O ato de reciclar significa refazer o ciclo de vida do produto, permitir trazer de
volta a origem, sob a forma de matéria-prima, aqueles materiais que não se
degradam facilmente e que podem ser processados, mantendo suas características
básicas (SILVA, 2005).
Quanto ao valor social e econômico, a reciclagem tem se configurado como:
alternativa para a contenção da exploração dos recursos naturais; diminuição na
contaminação do ar, solo, água e melhorias na qualidade de vida do ser humano;
reduz os desperdícios e gastos com limpeza urbana, além de gerar emprego e renda
nas associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
Cortez (2002) salienta que:
A reciclagem não deve ser vista como a principal solução para o
destino dos resíduos, pois é uma atividade econômica que deve ser
encarada como um elemento dentro de um conjunto de soluções
integradas no gerenciamento dos resíduos sólidos, levando em
consideração que nem todos os materiais são técnica ou
economicamente recicláveis (CORTEZ, 2002).
4.5 DISPOSIÇÃO FINAL
Júnior (2003) salienta que existem três formas de disposição final de
resíduos sólidos: lixões ou vazadouros; aterro controlado e aterro sanitário.
A

PNRS,

Lei

12.305/2010

distingue

destinação

e

disposição

final

ambientalmente adequada de resíduos sólidos. De acordo com a norma, disposição
final corresponde à distribuição dos rejeitos em aterros sanitários, ou seja, a
disposição final no aterro sanitário somente se dará quando não há mais
possibilidades de reutilização, reciclagem ou tratamento, sendo denominados
rejeitos.
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4.5.1 Lixões a céu aberto
Trata-se de uma disposição desordenada do lixo no solo, sem a devida
compactação e sem qualquer cobertura, acentuando os problemas de contaminação
do solo, lençol freático e a proliferação de macros e micros vetores (CALDERONI,
2003).
Juntamente com os impactos ambientais podemos citar os impactos
socioeconômicos, como a desvalorização das áreas próximas á lixões a céu aberto e
catação realizada por catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, incluindo até
mesmo a alimentação.
Para Obladen (2004), por não possuir uma camada de impermeabilização e
coleta do chorume, a técnica de disposição dos resíduos diretamente no solo pode
causar a contaminação das águas subterrâneas sendo, portanto, não indicada como
alternativa tecnológica, mas paliativa.

4.5.2 Aterro Controlado
A destinação final em aterros controlados é menos prejudicial ao meio
ambiente quando comparado aos lixões a céu aberto, pois os resíduos dispostos no
solo são recobertos com terra ao final de cada jornada diária, diminuindo possíveis
impactos visuais e olfativos. Entretanto, esta técnica não substitui a destinação final
em aterros sanitários, uma vez que, a decomposição dos resíduos aterrados sem
qualquer segregação pode acarretar em impactos ambientais irreversíveis, como a
contaminação das águas superficiais e subterrâneas.
De acordo com Calderoni (2003), a diferença básica entre os aterros
controlados e os aterros sanitários é a ausência de sistema de impermeabilização no
primeiro modelo, acentuando os impactos ambientais.
4.5.3 Aterro Sanitário
O aterro sanitário é uma forma de disposição final de resíduos sólidos
urbanos no solo que diminui a contaminação do solo, da água, do ar e a quantidade
de resíduos lançados diretamente a céu aberto. Observa-se, na Figura 1, um
esquema de aterro sanitário.
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Figura 1: Esquema de funcionamento de um Aterro Sanitário
Fonte: UNESP (1999), http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos
De acordo com Gonçalves (2003), a disposição dos resíduos no solo deve
atender a critérios de engenharia para diminuir os impactos ambientais.
Os critérios de engenharia envolvem: drenagem periférica e
superficial; drenagem de fundo para a coleta dos lixiviados;
sistema de tratamento para lixiviados drenados; drenagem e
queima dos gases gerados durante o processo de
bioestabilização da matéria orgânica (GONÇALVES, 2003).
Para Bidone e Povinelli (1999), aterro sanitário é uma forma de disposição
final de resíduos sólidos urbanos no solo, dentro de critérios de engenharia e
normas operacionais específicas, proporcionando o confinamento seguro dos
resíduos.
Quando os procedimentos preventivos não são adequadamente executados,
os aterros tornam-se locais propícios à contaminação das águas superficiais e
subterrâneas, do ar e do solo, gerando poluição visual, atraindo animais e vetores
causadores de doença, além de catadores de materiais recicláveis.
De acordo com a PNRS (BRASIL 2010), os municípios brasileiros teriam
obrigação legal de erradicar os lixões a céu aberto até o ano de 2014, passando a
exigir a colocação dos rejeitos em aterros que seguem normas ambientais, sendo
proibida a catação, moradia e criação de animais nestas áreas.
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Diante das dificuldades financeiras e de planejamento, a maioria das
prefeituras municipais não se adequou a Lei 12.305 da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, principalmente no que diz respeito à irradicação dos lixões à céu
aberto e construção de aterros sanitários. Desta forma, o prazo foi prorrogado até
final de 2020, o não cumprimento, poderá acarretar em multas por crime ambiental e
até mesmo, cortes de verbas do governo federal (SEMA; IAP, 2014).
A construção de aterros sanitários, de acordo com as normas ambientais,
envolve altos investimentos em infraestrutura, portanto os municípios de pequeno
porte encontram dificuldades para se adequar a Lei da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Os autores Ferreira (2006) e Monteiro (2001), destacam que os aterros
precisam dispor de uma série de elementos básicos essenciais para confinamento
seguro dos resíduos sólidos urbanos no solo. Portanto, o projeto precisa constar os
seguintes elementos construtivos e operacionais:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Vias de acesso ao interior do aterro;
Controle de acesso dos veículos a área do aterro;
Barreira de vegetação;
Instalações necessárias ao pessoal técnico- operacional.
Instalações para guardar ferramentas e peças de reposição;
Instalação de manta de polietileno de alta densidade (PEAD);
Rede de canaletas adequadamente projetadas;
Sistema de drenagem e tratamento do percolado e gases;
Lagoas de tratamento de lixiviados;
Monitoramento do lençol freático;
Estabilização de taludes;

De acordo com Monteiro (2001), as regras básicas para a operação de um
aterro sanitário são:
9 Espalhamento e compactação, normalmente com trator esteira devem
ocorrer em camadas, pelo menos três passadas consecutivas (máximo
50 cm e ideal entre 20 a 30 cm), de baixo para cima, a fim de obter um
melhor resultado;
9 Cobrimento do topo da célula, com caimento de 2% na direção das
bordas, e dos taludes internos com a capa provisória de solo, na
espessura de 20 cm, bem como cobrimento dos taludes externos com
capa definitiva de argila, na espessura de 50 cm;
9 Após o encerramento da Célula 1, executar o dreno de gás e repetir
as mesmas operações na próxima célula, até preencher o lote 1,
repetindo as operações nos demais lotes, completando o nível inferior;
9 Ao término do nível inferior, proceder ao enchimento da célula 1 do
nível superior, seguindo as mesmas operações do nível inferior;
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9 Após o termino do nível superior de cada célula, proceder a
cobertura final com uma capa de argila compactada de 50 cm de
espessura, com caimento de 2% em sentido das bordas. Esta sequência
deve ser repetida até enchimento completo de todos os níveis e lotes.

Monteiro (2001) destaca que após o veiculo de coleta ingressar no aterro, o
mesmo vai diretamente para a balança rodoviária para serem anotadas as
informações a respeito de sua carga. Em caso de não haver balança rodoviária deve
ir até a guarita onde serão realizadas anotações a respeito da carga de resíduos.

4.5.4 Critérios de Escolha da Área para Implantação do Aterro
Os estudos para seleção de locais para disposição de resíduos deve envolver
uma equipe multidisciplinar para considerar, desde parâmetros relacionados ao meio
físico e ao meio biológico, até aspectos sociais, econômicos e imobiliários.
Nesse sentido, Cunha e Consoni (1995) definem 5 etapas que devem ser
realizadas em estudos para seleção de locais de disposição, que são as seguintes:
9 Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos na região de
estudo e prognóstico da situação futura;
9 Estudo geológico-geotécnico e ambiental para seleção de
áreas;
9 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (Rima);
9 Projeto de viabilidade técnica e econômica do aterro; e,
9 Estudo e definição de órgão gestor do empreendimento

A Resolução Conjunta estadual nº01/2006 SEMA/IAP/SUDERHSA estabelece
requisitos, critérios técnicos e procedimentos para a seleção de áreas destinadas à
implantação dos aterros sanitários, elaboração do projeto executivo e operação do
aterro, visando à proteção do meio ambiente e da saúde pública. A Resolução nº
237/1997, em seu Art. 8, estabelece e define as formas de obtenção do
Licenciamento ambiental do aterro que envolve: Licença Prévia (LP); Licença de
instalação (LI); Licença de Operação (LO).
Segundo Consoni (2010), a seleção da área de implantação do aterro deve
levar em consideração um conjunto de dados do meio físico e socioeconômico, além
de verificar se a área é recomendada, recomendada com restrições ou não
recomendada, de acordo com os critérios da avaliação. Dados do relevo, clima,
características do solo, dinâmica das águas superficiais e subterrâneas, legislações,
uso e ocupação do solo é de extrema importância na escolha da área.
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A CETESB (2006) estabelece alguns critérios considerados mais importantes
na escolha da área para instalação do aterro:
9 Topografias com características planas;
9 As dimensões devem atender a vida útil pretendida;
9 Solo com composição homogênea;
9 Proteção contra enchente e flutuações excessivas de lenções
freáticos;
9 Distância mínima de 200 metros de corpos de água;
9 Profundidade do lençol freático de 3m para solos argilosos e acima de
3m para solos arenosos;
9 Distância mínima de 500 metros de residências isoladas e 2000
metros de áreas urbanizadas;
9 A direção dos ventos não deve possibilitar o transporte de poeira ou
maus odores para núcleos habitacionais;
9 Atender as legislações de uso do solo e proteção dos recursos
naturais;
9 Possibilitar o fácil acesso em qualquer época do ano.

Na avalição dos critérios citados, a CETESB (2006) utiliza um questionário
padronizado, subdividido em 3 partes, relacionam as características locacionais, de
infraestrutura e operacionais do local de disposição dos resíduos. O preenchimento
é realizado através de visitas in loco, obtido com observação direta do local.
4.5.5 Aterro Sanitário em Municípios de Pequeno Porte
A Resolução CONAMA nº 404, de 11 de novembro de 2008 estabelece
critérios e diretrizes para licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno
porte para resíduos sólidos urbanos.
Considerando que, os municípios de pequeno porte encontram dificuldades
na implantação e operação de aterro sanitário, bem como para atenderem as
exigências do processo de licenciamento ambiental, a Resolução CONAMA nº
404/2008 em art. 1º, estabelece que os procedimentos de licenciamento ambiental
de aterros sanitários de pequeno porte sejam realizados de forma simplificada de
acordo com os critérios e diretrizes definidas nesta Resolução e que, portanto:
9 § 1º Para efeito desta Resolução são considerados aterros
sanitários de pequeno porte aqueles com disposição diária de
até 20 t (vinte toneladas) de resíduos sólidos urbanos;
9 § 2º Nas localidades onde exista um incremento significativo na
geração de resíduos pela população flutuante ou sazonal,
esta situação deve ser prevista no projeto, o qual deverá
contemplar as medidas de controle adicionais para a
operação do aterro;
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9 § 3º O disposto no caput limita-se a uma única unidade por
sede municipal ou distrital.

No caso de aterros de pequeno porte, a Resolução CONAMA nº 404/2008 em
art. 2º e 3 º destaca que, os mesmos são dispensados a apresentação de EIA/RIMA.
Todavia, constatado pelo órgão ambiental competente, a degradação ambiental
significativa, será exigido EIA/RIMA.
De acordo com NETO (2010), é importante proceder com o registro dos
resíduos que entram no aterro, verificado se os volumes recebidos são compatíveis
com a área, vida útil estipulada em projeto, bem como dos tipos de resíduos
recebidos, procedência e compatibilidade com a disposição do aterro.
Quanto à operação e manutenção do aterro sanitário em valas, deve-se
considerar a elaboração do projeto e implantação do aterro sanitário (NETO, 2010).
Todavia, faz-se necessário o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos urbanos
do município como um todo, uma vez que à frequência e o horário de coleta, o tipo
de equipamento empregado, a existência de coleta diferenciada, entre outros
fatores, irão influenciar diretamente no índice de qualidade do aterro.
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO- MUNICÍPIO DE MAMBORÊ-PR
5.1 Localização e Crescimento Populacional
A presente pesquisa foi realizada no município de Mamborê-PR, localizado na
Mesorregião Centro-Ocidental Paranaense, a 481 quilômetros de distância da capital
do estado (IPARDES, 2011).
Apresenta aproximadamente 782

km² de área no terceiro planalto

paranaense, à 980 m de altitude, com população de 13.968 habitantes, destes 8.988
residem na área urbana, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2010).
De acordo com dados do IPARDES (2011), o município faz parte da
Microrregião Homogênea 286 e pertence à COMCAM - Comunidade dos Municípios
da Região de Campo Mourão (Figura 2). O clima do município é do tipo Cfa ou
Subtropical Úmido, sendo a média pluviométrica anual de 1.500mm e média de
temperatura de 20ºC (IPARDES, 2011).

Figura 2: Município no contexto da Mesorregião Centro-Ocidental Paranaense
Fonte: Adaptado de IPARDES (2011)
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De acordo com dados disponibilizados pelo IBGE (2010), o município possui
3.035 domicílios no perímetro urbano e 1.591 domicílios distribuídos pela zona rural,
incluindo distrito Guarani e pequenas comunidades rurais do entorno. Possui renda
média domiciliar per capita de R$ 607,00, com população economicamente ativa de
6.773 habitantes, grau de urbanização em torno de 65,61% e IDHM de 0,719
(IBGE,2010).
O Gráfico 5, mostra o crescimento e diminuição da população do município de
Mamborê-PR desde a década de 1960 até 2010.

Gráfico 5: População urbana e rural do município de Mamborê-PR
Como observado no Gráfico 5, o município de Mamborê-PR apresenta um
crescimento populacional total negativo nas últimas décadas, maior taxa de evasão
rural e menor ritmo de incremento urbano. A Mesorregião Centro-Ocidental onde
encontra-se localizado, apresenta caráter expulsor e predomínio das perdas
populacionais para fora da região, portanto, o êxodo rural e o processo de
urbanização não chega a compensar estas perdas populacionais.
A região onde se localiza o município de Mamborê já foi território Espanhol
(Tratado de Tordesilhas), tendo as primeiras intervenções de exploradores na
região, por volta de 1918 com os Paraguaios e Argentinos que trabalhavam para as
companhias

com

o

intuito

de

explorar

a

erva-mate,

a

qual

contribuiu

significativamente na fixação dos primeiros moradores e no processo histórico da
formação desta cidade.
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Segundo Santos (1995) Mamborê surgiu a partir do interesse de grandes
empresas exploradoras de erva-mate, aproximadamente no ano de 1918. Os
SULPHLURV H[SORUDGRUHV DGHQWUDUDP DV ³SLFDGDV´ IHLWDV SHORV SDraguaios e pelos
índios e fundaram acampamentos, sendo que nestes encontravam-se trabalhadores,
principalmente de descendência paraguaia que viviam praticamente sob trabalho
escravo.
Os primeiros habitantes teriam chegado à região por volta dos anos de 1920,
atraídos pelas estradas abertas por paraguaios em função da presença de ervamate que era característica da região.
Em termos de desenvolvimento econômico, até o ano de 1940 a Vila
Mamborê pouco progrediu, mas com a chegada dos madeireiros, a Vila Mamborê foi
impulsionada por esta atividade. A partir da década de 1940 a população foi
apresentando acelerado crescimento, bem como a economia, impulsionado com o
ciclo da madeira, uma vez que, está região era rica em pinheiros nativos, principal
fonte econômica do município naquele período.
Segundo Olipa (1998, p.38), a partir da década de 1950, passou a ser
necessário obter o título de propriedade para assegurar a posse da terra que até
HQWmRHUDGHQRPLQDGD³WHUUDGHYROXWD´$SUySULDSUHIHLWXUDGRPXQLFtSLR fornecia a
concessão para aqueles que moravam no perímetro urbano.
2 QRPH 0DPERUr p RULJLQDGR GD OtQJXD *XDUDQL ³+DDPDP-$PEXUr´ TXH
VLJQLILFD OXJDU GLVWDQWH H UHXQLmR GH SHVVRDV VLPSOLILFDGR SDUD ³0DPEXUr´ H
definitivamente Mamborê, em ocasião da publicação da criação do município no
Diário Oficial, em 28 de julho de 1960.
Na década de 1960 ocorre a emancipação, período em que a população era
constituída por 10.276 habitantes, tendo mais 80% da sua população morando na
zona rural (OLIPA, 1998, p. 38).
A redução da população do município a partir da década de 1970 está
relacionada a modernização da agricultura nesta região, aos baixos investimentos
realizados no setor urbano da cidade e a preferência da população migrante por
cidades onde há maior infraestrutura e novas oportunidades de emprego e estudos
(PDM,2014).
5.2 Uso e Ocupação do Espaço Urbano
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Na Figura 3 observa-se o município de Mamborê-PR, o processo de evolução
e ocupação do espaço urbano FRP RV UHVSHFWLYRV FXUVRV G¶iJXD 5LEHLUmR
Mamborê e Arroio da Usina que margeiam a cidade.

Figura 3: Mapa da Evolução Urbana do Município de Mamborê ± PR
Fonte: Prefeitura Municipal de Mamborê, 2014
De acordo com Plano Diretor Municipal (2014), a ocupação e urbanização de
Mamborê-PR teve inicio na região Norte GD FLGDGH D EHLUD GH XP FXUVR G¶iJXD
(Ribeirão Mamborê). A partir do momento que foram chegando novos moradores, os
lotes foram sendo demarcados e a cidade passou a se desenvolver no sentido Sul.
No final da década de 1980, o município passou a crescer além da
delimitação geográfica do Ribeirão Mamborê com o advento do Conjunto Novo
Horizonte e na década de 1990 a cidade avançou os limites geográficos do rio Arroio
da Usina com a implantação do Conjunto Santa Luzia (PDM,2014). A partir do ano
2000, o município implantou mais três conjuntos habitacionais, ao lado do Conjunto
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Novo Horizonte, sendo os Conjuntos Mamboreense, Paranapanema e Conjunto
Santo Antônio (PDM,2014).
A Avenida Interventor Manoel Ribas como eixo principal, Avenida Manoel
Francisco da Silva até a altura da Rua Vereador Sidney Barth e Rua Manoel Moreira
Alves (saída para o Patrimônio Guarani) são consideradas como Zona de Comércio
e Serviços ± ZCS, com uso prioritário para estes fins.
As margens do rio Mamborê e do rio Arroio da Usina, apesar de em muitos
trechos terem ocupações irregulares, são Zonas de Preservação Permanente
Ambiental ± ZPPA, sendo necessária a remoção das edificações nos locais
indicados como de uso irregular ou área de risco (PDM,2014).
De acordo com o Plano Diretor Municipal (2014), as áreas onde se localizam
a Vila Operária e a Vila Santa Maria, Conjunto São João, Conjunto Bela Vista,
Conjunto Beira Rio e Conjunto Nossa Senhora Aparecida, são áreas de ocupação
irregular e devem ter planejamento para serem regularizadas.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES
6.1 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DE MAMBORÊ-PR
O órgão responsável pela gestão dos resíduos sólidos é a Prefeitura
Municipal de Mamborê, setor de Agricultura e Meio Ambiente, com 8.925 habitantes
atendidos, incluindo distrito sede e localidades. A coleta, transporte, tratamento e
disposição final de resíduos de serviço de saúde são realizados por empresa
terceirizada.
De acordo com dados do Sistema Nacional de Informação sobre
Saneamento, SNIS (2013), o percentual da população urbana atendida com
frequência diária de coleta no município de Mamborê-PR é 10%, frequência de 2 a 3
vezes por semana é de 80%, frequência de 1 vez por semana é 10 %.
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente destaca que, para manejo dos
resíduos sólidos domiciliares e de limpeza pública, são utilizados 2 caminhões
compactadores, 6 caminhões basculantes, baú ou carroceria, 1 caminhão
poliguindaste, 2 tratores agrícolas com reboque, 1 pá carregadeira e 1 escavadeira
utilizada na manutenção do aterro.
A cobrança pelo serviço de manejo dos resíduos sólidos urbanos, tais como
coleta regular, transporte e destinação final é realizada pela Prefeitura em taxa
especifica no mesmo boleto do IPTU, sendo a receita orçada com a cobrança de
taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU em torno de R$ 96.871,00 /ano.
A quantidade de resíduos sólidos coletados no município é de 11.671 kg/dia,
portanto, a geração per capta de resíduos sólidos do município de Mamborê é de
aproximadamente 0,835 kg /hab.dia (SNIS, 2013). Considerando a população de
13.961 habitantes (IBGE, 2010), a geração per capta por hab/dia do município de
Mamborê está acima da média da geração per capta para os municípios entre
10.000 à 19.000 mil habitantes, que é de 0,420 kg/hab.dia.
No Gráfico 6 é mostrado o percentual de domicílios segundo forma de coleta
dos resíduos sólidos. Nota-se que o percentual de domicílios atendidos segundo
forma de coleta no meio urbano, chega a 99,34% diretamente por serviços de
limpeza,12,32% em caçambas de serviços de limpeza e 0,66% coletados de outras
maneiras.
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forma de coleta RSU
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Gráfico 6:Percentual de domicílios rurais e urbanos segundo forma de coleta
Fonte: IBGE ± Resultados Preliminares para Mamborê-PR, CENSO 2010
No Quadro 6 estão identificados os principais geradores do município de
Mamborê-PR, com destaque para resíduo gerado por classe.
Quadro 6: Identificação dos Principais Geradores Área Urbana de Mamborê-PR
Fonte: Adaptado de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Mamborê-PR
GERADOR

Edificações domiciliares
Serviços
Atacadistas, varejistas em geral
Mecanicas, retíficas, auto elétricas,
funilarias e revenda
Supermercados, mercados, mercearias,
e fabricação de gêneros alimentícios
Mercearias, bares, bilhares e comércios
de bebidas
Barbearias/cabeleireiros
Instituições de ensino
Lanchonetes e restaurantes
Açougue
Consultórios odontológicos
Farmácias
Borracharias e revenda
Industrias e fabricas
Insumos agrícolas
Lava-jatos
Reparação de móveis e tapeçarias
Desdobramento e serrarias
Materiais de construção

Qt

RESÍDUOS GERADO POR CLASSE
Classe Classe Classe II-A Classe
I
II-A
Reciclável
II-B

3.035
160
95
51

X

X
X
X
X

X
X
X
X

35

X

X

33

X

X

26
21
19
12
11
09
08
08
06
06
05
04
04

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
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Materiais fotográficos
Panificadoras
Posto de saúde
Postos de gasolina
Serralherias
Laboratórios
Bicicletarias
Casa agropecuária
Decorações de festas
Sucateiros
Vidraçarias

04
04
04
04
04
03
02
02
02
02
02

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

Os Resíduos Sólidos Urbanos gerados no município de Mamborê-Pr são
predominantemente residenciais, sendo os resíduos gerados nos comércios e nas
indústrias em menor fração. Em 100% dos principais geradores é possível identificar
a presença de resíduo das Classes II A e II A recicláveis (Quadro 6).
Nas edificações domiciliares é possível perceber a presença de resíduos
Classe I- Perigosos, os quais apresentam periculosidade, conforme definições
norma ABNT NBR 10004/2004. São resíduos que possuem características como:
corrosividade, reatividade, inflamabilidade, toxicidade, e patogenicidade.
As

mecânicas,

retíficas,

auto

elétricas,

funilarias

e

revendas

são

responsáveis por 51 das edificações com presença de resíduos da Classe IPerigosos, incluindo resíduos classes II A e II A recicláveis- não inertes. Em seguida
temos os consultórios odontológicos, farmácias, borracharias e revendas.
De acordo com o órgão gestor, o município possui 3.035 edificações
residenciais, 160 edificações consideradas de serviços, 95 edificações de
atacadistas e varejistas em geral. Estas edificações geram grande quantidade de
resíduos potencialmente recicláveis, Classe II A. Os resíduos classe II B são
identificados nas edificações residenciais e locais que trabalham com materiais
fotográficos, decorações de festas e vidraçarias.
Na Figura 4, percebe-se o fluxograma dos resíduos sólidos urbanos de
acordo com a geração, coleta, transporte e destinação final. Os resíduos sólidos
residenciais comerciais provenientes do perímetro urbano de Mamborê-PR são
transportados por caminhão compactador e encaminhado ao aterro controlado.
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Figura 4: Fluxograma dos resíduos sólidos urbano do município de Mamborê
6.2 ACONDICIONAMENTO E DISPOSIÇÃO PARA COLETA
De acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Municipal
(2006), o padrão adotado para separação dos resíduos da coleta seletiva e
convencional são: recipientes destinado ao acondicionamento de resíduos orgânicos
e recipientes destinado ao acondicionamento de materiais recicláveis.
Entretanto, nem todas as áreas do município são atendidas com lixeiras
conjugadas para o acondicionamento dos resíduos para a coleta. Nas Figuras 5
A,B,C e D, percebe-se as características de recipientes utilizados na disposição dos
materiais para a coleta em alguns pontos da cidade.
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A

B

C

D

Figura 5: Formas de acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares em:
lixeiras conjugadas fornecidas pela prefeitura na área comercial (Figura 5 A);
lixeiras com tampa espalhadas em vias de difícil acesso de área carente
(Figura 5 B); resíduos armazenados em sacolinhas plásticas, dispostos em
cerca do domicílio (Figura 5 C); resíduos acondicionados em latões sem tampa
(Figura 5 D).
Atualmente, há diversas formas de acondicionamento dos resíduos sólidos
sem padronização. Observa-se a existência de sacos plásticos, caixas de papel e
madeira, tambores plásticos e metal de 100, 200 e 50 litros e estrutura de aço,
afixadas nas calçadas na frente das edificações. Tais recipientes influem no tempo
de coleta, oferecem riscos de acidentes de trabalho, além de favorecer a proliferação
de vetores e gerar impacto visual e olfativo.
As lixeiras conjugadas são instaladas principalmente nas vias de comércio e
alguns pontos críticos de disposição dos resíduos para coleta. São recipientes
conjugados para acondicionamento de resíduos recicláveis e orgânicos, entretanto,
a ausência de identificação nos recipientes e conscientização dos geradores, os
resíduos são dispostos sem segregação.
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6.3 COLETA CONVENCIONAL
No município de Mamborê-PR a coleta convencional dos resíduos sólidos é
realizada diariamente nas avenidas centrais, onde se concentra as atividades de
comércios e serviços, 3 vezes por semana nas demais vias centrais e 2 vezes por
semana nas áreas periféricas e conjuntos habitacionais.
É realizada de segunda a sábado, das 7 ás 18:00 horas, não sendo realizada
no período noturno, entretanto, o horário estabelecido é sujeito a alteração em caso
de acúmulo significativo de RSU após feriados, datas comemorativas ou falhas
mecânicas no veículo utilizado durante o transporte.
São utilizados 2 caminhões compactadores, sendo 1 em melhores condições
de uso utilizado na coleta convencional, no perímetro urbano e 1 em péssimas
condições, utilizado na coleta convencional do Distrito Guarani, a 20 km da área
urbana. Ambas as coletas do perímetro urbano e distrito são encaminhadas ao
aterro controlado do município.
Nas Figuras 6 A e B, é possível perceber as características dos veículos
utilizados para o transporte dos resíduos da coleta convencional do perímetro
urbano e Distrito Guarani.

A

B

Figura 6: (A) Caminhão compactador utilizado na coleta convencional da área
urbana; (B) Caminhão compactador utilizado na coleta no Distrito Guarani.
6.3.1 Entrevista com Garis/Coletores
Esta etapa de levantamento de dados a campo consiste em analisar o
trabalho desempenhado pelos garis/coletores durante a coleta convencional de
resíduos sólidos domiciliares e comerciais do município de Mamborê-PR. Todavia,
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fez-se necessário, entrevista e acompanhamento da coleta, com os sete garis que
fazem a coleta no perímetro urbano e distrito Guarani de Mamborê-PR
Todos os entrevistados são do sexo masculino, casados, com idades entre 40
e 50 anos, sendo 1 com segundo grau completo e demais, com apenas o primeiro
grau incompleto, ambos morando em casa própria ou cedida pela prefeitura, com
média de 3 a 4 moradores na residência. Dentre os entrevistados, apenas o Sujeito
1 mora na área central, sendo os demais, em áreas periféricas.
Quando questionado sobre os motivos que o levou a optar por tal profissão, o
Sujeito 1 destacou que:
³7LYHPRV TXH WUDbaia desde cedo, não tinha tempo para estuda,
morava longe da escola, os pais não tinham condições para manter
os estudos. Também, a necessidade de trabaia para sobreviver e
DMXGDUQRVXVWHQWRGDFDVD´ (SUJEITO 1).

Quanto à jornada de trabalho, ambos os entrevistados relataram que o
trabalho é cansativo devido ao sobe e desce do caminhão e aos riscos de ferimentos
por materiais perfuro cortantes presentes no ³lixo´ Para o Sujeito 2, é comum
ocorrer torções, ataques de cachorros e cortes por caco de vidro que não são
devidamente embalados antes de disponibilizar para a coleta.
³Já fiquei uma semana afastado do trabaio, devido a uma torção no
pé, mal jeito né, devido ao deslocamento rápido no trabalho, e tem
que ser rápido para cumprir o trajeto no tempo determinado. Aqui a
vida é corrida, não temo tempo pra nada, male mar para tomar um
FRSLQKRGHiJXDÒQLFRGLDGHGHVFDQVRPHPRpQRGRPLQJR´
( SUJEITO 2 e SUJEITO 4).

Durante o trajeto, foi constatado que já existe um ritmo determinado pelo
grupo de trabalho, pois já conhecem os locais onde os moradores costumam deixar
os resíduos, o que favorece a aceleração do ritmo de trabalho. Normalmente ocorre
alternância na subida e descida do estribo, devido à distância em que os resíduos se
encontram, entretanto quando há maior concentração de resíduos a curtas
distâncias, todos descem do caminhão e cada um se desloca para um lado da rua
para fazer a coleta ou ajuda seu companheiro no caso de grandes volumes.
Observou que, durante a coleta dos resíduos nos domicílios é comum ocorrer
o rompimento de embalagens consideradas frágeis, gerando transtornos e
desacelerando o ritmo e sincronia de trabalho. A idéia que prevalece é de que, nada
pode ser deixado para trás ou ignorado pelos trabalhadores, pois o objetivo é
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realizar todos os trajetos e recolher todos os resíduos, independente das condições
de armazenamento e acondicionamento proferido pela população.
³)azemo duas coletas no dia, uma de manhã e outra a tarde. Já
temo os horários de coleta em cada rua, bairro, não podemo atrasar
ou demora muito, as 11:00 horas da manhã já temos que ir
descarregar o lixo no aterro. A coleta da tarde é descarregada no
aterro as 17:00 horas, as veis atrasa ou adianta ou poquinho, quando
adiantDPRYDPRSDUDFDVDPDLVFHGR´ 68-(,72 .

Na opinião dos garis entrevistados, o poder público deveria investir mais em
campanhas de conscientização da população quanto à FRUUHWD VHSDUDomR GR ³OL[R´
reciclável e matéria orgânica, bem como, o acondicionamento em recipientes
adequados que facilitam a coleta seletiva e convencional.
³4XDQGR R OL[R p FRORFDGR HP ODW}HV PXLWR JUDQGH H SHVDGR
atrapalha nosso trabalho, ai preciso do companheiro para ajuda a
carrega até o caminhão, se você fais tudo sozinho acaba ficando
com dores nas costas e pernas, no outro dia fica difícil para encarar o
WUHFKRGHQRYR´ 68-(,72 

Os garis/coletores e o motorista do caminhão se comunicam constantemente,
com o objetivo de alertar sobre a existência de obstáculos, veículos durante o trajeto
ou até mesmo para alertar do atraso na coleta dos resíduos por algum dos
companheiros. Desta forma, o motorista reduz a velocidade para atender ao ritmo e
demanda de coleta naquele local.
Quanto a quantidade de resíduos dispostos para a coleta, o Sujeito 1 relatou
que:
³$s avenidas do centro apresentam uma maior quantidade de
materiais recicláveis, principalmente as comerciais, enquanto as vilas
e conjuntos apresentam uma maior quantidade de matéria orgânica.
Os dias da semana em que há mDLRUTXDQWLGDGHGH³OL[R´SDUDFROHWD
são as segundas e pós-feriado, sendo os dias de menor coleta, as
quartas e quintas-IHLUDV´ 68-(,72).

Na Figura 7 A, um dos locais de difícil acesso para coleta dos resíduos
sólidos domiciliares em função das irregularidades das vias, falta de infraestrutura e
localização em fundo de vale. Enquanto na Figura 7 B é possível perceber uma das
vias comerciais do município, com boa infraestrutura, onde a coleta ocorre
diariamente.

65

A
B
Figura 7: (A) Conjunto Beira Rio; (B) Zona comercial do município de Mamborê
No Distrito Guarani, a coleta domiciliar é realizada 2 vezes por semana, com
antigo caminhão compactador e encaminhada ao aterro controlado do município. A
guarnição é composta por 1 motorista e 2 garis que realizam o trabalho em todas
áreas do Distrito.
Nas comunidades Pensamento, Canjarana, Vila Rural e Vitor Mendes a coleta
domiciliar é realizada 1 vez por semana com caminhão hidráulico, utilizado para
fazer a coleta de entulhos no perímetro urbano (Figuras 8 A e B). A disposição dos
resíduos para a coleta é feita em caçambas estacionárias, metálicas com
capacidade de 3 m³ de armazenamento, disponibilizadas pela prefeitura do
município, com descarga no aterro.

A

B

Figura 8: (A) Caminhão hidráulico e; (B) Caçambas utilizadas na coleta RSU
domiciliar em comunidades rurais de Mamborê-PR

66

De acordo com órgão gestor do município, as caçambas estacionárias são
disponibilizadas em lugares estratégicos e a comunidade leva os resíduos até estas
caçambas, onde o caminhão faz a coleta. Todavia, as dificuldades para coletar os
materiais recicláveis nestes locais resultam na disposição dos mesmos junto com a
coleta convencional.
Durante observações e entrevista, verificou-se que os garis/coletores de
resíduos sólidos urbanos de Mamborê-PR estão sujeitos as lesões, ferimentos,
atropelamentos, quedas, esforços excessivos, ruídos e ao mau cheiro.
³Quanto ao mal cheiro que vêm do lixo, tamos acostumados, deve
ser porquê trabalhamos todo dia com isso, já não sentimos muitos,
só no começo que é difícil até se acostumar. Quando comecei a
trabalhar na coleta, sofria um poco, dava dor de cabeça, ânsia de
Y{PLWRDWpSHQVHLHPGHVLVWLPDVQmRSRGLDSUHFLVDYDGRWUDEDOKR´
(SUJEITO 6).

Na realização dos roteiros estabelecidos pela prefeitura municipal de
Mamborê-PR, constatou-se que o trabalho do gari/coletor exige atenção constante
para que, os riscos ocupacionais não ocorram com tanta freqüência. Nesta tarefa de
coletar e transportar os resíduos até o caminhão, o gari/coletor é responsável pela
sua segurança e de seus colegas de trabalho, além de ter que tomar decisões
individuais e coletivas, a fim de acompanhar o ritmo de trabalho e do caminhão.
Trata-se de um trabalho complexo que exige muito do corpo, mais
especificamente pernas, braços e tórax, pois têm que coletar e carregar vários sacos
de resíduos de uma só vez, subir e descer do estribo inúmeras vezes para coletar os
resíduos dispostos pelos moradores.
A disposição para coleta, na maioria das vezes não ocorre de maneira
satisfatória, dificultando ainda mais o seu trabalho, desacelerando o ritmo da equipe
e expondo os garis/coletores aos riscos de ferimentos com materiais perfuro
cortantes ou até mesmo contaminados.
³$s vezes tem caco de vidro solto dentro da sacola, ai rasga a
embalagem, lata aberta que pode cortar a mão, seringas com agulha
que pode estar contaminadas, lâmpadas queimadas, lixo do banheiro
embalado de qualquer jeito ou até jogado direto no latão fora da
VDFROD´ 68-(,72 

O fator tempo está bastante presente na rotina desses trabalhadores, uma
vez que existem horários determinados para coleta dos resíduos em cada via.
Atrelado ao fator tempo, tem-se a dificuldade em atingir um equilíbrio entre o tempo,
ritmo de trabalho, organização da equipe, qualidade do serviço prestado,
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infraestrutura das vias, característica do veículo disponibilizado para coleta e a forma
de acondicionamento dos resíduos pela comunidade.
Diante do contexto, cabe ao órgão gestor disponibilizar meios para facilitar o
trabalho dos garis/coletores (campanhas de educação ambiental e treinamentos
constantes), estabelecer ritmo menos acelerados de trabalho, visando à qualidade
nos serviços prestados à comunidade, manutenção constante das vias para facilitar
o deslocamento e acesso aos locais de coleta e disposição final dos resíduos.
6.4 COLETA SELETIVA
A coleta seletiva é realizada por catadores autônomos, aos quais armazenam
os materiais em suas residências para posterior venda para os atravessadores
(indivíduos que comercializam os materiais junto das usinas recicladoras), empresa
privada e catadores organizados em associação que fazem a triagem, prensagem,
enfardamento e armazenamento dos materiais na associação. São os chamados
³carrinheiros´ que se deslocam em todas as áreas da cidade, fazendo a coleta dos
materiais recicláveis, disponibilizados pelos moradores e comerciantes.
De acordo com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Mamborê,
esses locais tem sido alvo constante de vigilância sanitária, devido ao incômodo que
causa à vizinhança e por serem locais de possíveis focos do mosquito Aedes
Aegypti, transmissor da dengue.
A Figura 9 destaca uma das formas de armazenamento dos materiais
recicláveis coletados por catadores autônomos. Trata-se de alternativa irregular que
pode atrair vetores causadores de doença, além de gerar impacto visual e olfativo.

Figura 9: Armazenamento irregular dos materiais recicláveis

68

No ano de 2011, a Associação Mamboreense de Separadores de Materiais
Recicláveis foi desativada por não atender as normas de localização e infraestrutura
(Figura 10 A e B). A cooperativa localizava-se em local inadequado, próxima à
moradias, ambiente insalubre, sendo grande parte dos materiais recicláveis
armazenados ao relento, diminuindo seu potencial econômico.

A
B
Figura 10: (A) Associação desativada em 2011; (B) Associação em
funcionamento em 2014.
Em 2012, a Associação Mamboreense de Separadores de Materiais
Recicláveis foi transferida para um novo galpão cedido pela prefeitura do município,
na chácara 16, lote 18-R-2 (Figura 10 B), em local afastado do núcleo urbano.
A fim de facilitar o trabalho desenvolvido pelos catadores de materiais
recicláveis, a Prefeitura Municipal de Mamborê organizou em 2014, uma escala de
coleta de materiais recicláveis, a ser realizada pelo menos uma vez na semana, de
forma a abranger a área central, vilas e conjuntos habitacionais.
De acordo com a Figura 11, as cores em vermelho representam as áreas em
que a coleta seletiva será realizada às terças-feiras com trator carreta. As áreas
representadas em amarelo e azul serão realizadas a coleta seletiva com trator
carreta nas quartas e sextas-feiras, respectivamente. Entretanto, as áreas
representadas em verde a coleta será realizada diariamente pelos catadores com
carrinho.
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Figura 11: Plano de rota de coleta seletiva do município de Mamborê-PR
Fonte: Prefeitura Municipal de Mamborê-PR, 2014
De acordo com a PNRS, Lei 12.305/2010, os Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos poderão dispor sobre a atuação de cooperativas e associações de
catadores quando: houver cooperativas e associações capazes técnica e
operacionalmente de realizar o gerenciamento dos resíduos sólidos; a utilização de
cooperativas e associações de catadores no gerenciamento dos resíduos sólidos for
economicamente viável e não houver conflito com a segurança operacional do
empreendimento.
6.4.1 Entrevista com Catadores da Associação- COOPERMAM
6.4.2 Dados Socioeconômicos
A fim de caracterizar a etapa de coleta dos materiais recicláveis e condições
de trabalhos foi realizada entrevista semiestruturada com cinco catadores de
materiais recicláveis organizados em associação, localizada na chácara 16, lote 18R-2 de Mamborê-PR. Todavia, preservando o anonimato dos entrevistados,
referindo aos mHVPRVFRPR³VXMHLWRV´
Dos cinco entrevistados, quatro são do sexo feminino e um do sexo
masculino, com idades variando entre 30 a 40 anos (um entrevistado), 40 a 50 anos
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(um entrevistado) e 50 a 60 anos (três entrevistados). Ambos os entrevistados,
moram em casa própria ou cedida pela prefeitura em conjuntos habitacionais e vilas,
estado civil, predominantemente amasiado, com baixo grau de escolaridade.
Considerando os dados socioeconômicos, conclui-se que, dos cinco
entrevistados, quatro são provenientes de áreas rurais do próprio município e
municípios vizinhos, tais como, Roncador-PR, Janiópolis-PR e Nova Cantu-PR, onde
trabalhavam como boias-frias. Notou-se que, ambos os catadores entrevistados são
analfabetos ou semi-analfabetos, com pouco acesso a escola, pois os cinco
entrevistados não concluíram a primeira fase do ensino fundamental.
Entre os cinco catadores entrevistados, quatro são provenientes de áreas
rurais de Mamborê-Pr e de municípios vizinhos, tais como, Roncador-PR, JaniópolisPR e Nova Cantu-PR, onde trabalhavam como boias-frias realizando todo tipo de
trabalho. O Sujeito 3 destaca que:
³'evido a problemas de saúde, a idade avançada, acabou sendo
mandado embora. Já trabaiei em casa de famia, carpindo data dos
outros, na colheita de maçã em Santa Catarina, ai surgiu a
oportunidade de trabaia aqui na associação, me chamaram e eu vim,
também dá pra ganha mais np´ 68-(,72 

Os catadores da associação são desprovidos de seus direitos trabalhistas,
tais como, décimo terceiro, férias, seguro desemprego, aposentadoria. Portanto, há
o predomínio da informalidade e do descaso do poder público com relação a esses
trabalhadores, como destacou o Sujeito 4:
³1yis não recebemos salário fixo, não tem décimo terceiro, nem
seguro desemprego. Seria bom se pudesse receber salário fixo, com
carteira assinada, teria uma segurança a mais, vai que fica doente e
precisa desse dinheirinho, aqui só ganha se trabaia, mesmo que
esteja doente, tem que vim, o sustento sai daqui, meu marido não
trabaia por problema de saúde e não consegue VH DSRVHQWDU´
(SUJEITO 4).

A falta de novas oportunidades de emprego e a necessidade de sustentar a
família levaram os indivíduos a optarem pela catação de materiais recicláveis. Hoje
ela é elemento fundamental para a sobrevivência do catador e de seus familiares, os
quais vêem a coleta de materiais recicláveis como uma das únicas fontes de renda.
Como foi mencionado pelo Sujeito 5, a saída de catadores da Associação
para trabalhar em outras atividades temporárias é comum. Em épocas em que a
coleta de recicláveis é menor, alguns catadores buscam outras atividades mais
rentáveis.
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³Quando tem coieta de maçã, laranja a gente vai, dá para tirar um
dinheirinho mió, ai eu saiu daqui para trabaia lá. Quando acaba a
época da coieta eu volto trabaia aqui. Não dá para viver só da
catação, tem que ir onde dá mais, água e luz tá cara, aluguel nem
pensar, vivo na casa do meu filho. Se fosse para pagar aluguel não
daria, só para comida, água e luz memo´ ( SUJEITO 5).

6.4.3 Coleta e Transporte dos Materiais Recicláveis
Os materiais recicláveis são coletados com carrinho puxado pelos catadores e
trator com caçamba, embora este seja raramente disponibilizado pela prefeitura do
município, sendo utilizado com maior frequência em outras atividades, passando
longos períodos sem o veículo para coleta de recicláveis.
Quando perguntado sobre a organização para coleta dos recicláveis com
carrinho, o Sujeito 1 destacou que:
³Normalmente a gente se organiza sim, duas vai na parte da manhã
fazer a coleta na rua, outras ficam na associação fazendo a
separação dos materiais e a tarde a gente inverte. Em dias de chuva
que não dá para sair, todos ficam na associação separando e
organizando, mRPHQWRTXHGi SDUDGHVFDQVDUXP SRXTXLQKRPDLV´
(SUJEITO 1).

Os carrinhos (Figura 12 A) são utilizados para fazer a coleta na área central
com maior frequência e nos conjuntos habitacionais em menor frequência, enquanto
o trator com caçamba (Figura 12 B) é disponibilizado esporadicamente para a coleta
dos materiais nos conjuntos habitacionais e áreas mais distantes.

A

B

Figura 12: (A)Transporte dos materiais recicláveis com carrinhos puxados a
mão; (B) Transporte dos recicláveis com trator caçamba
A ausência de veículo motorizado também influi no tempo de coleta dos
materiais e na quantidade coletada, consequentemente diminui a rentabilidade dos
integrantes da associação, torna-se mais cansativo, gera maiores problemas de
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saúde devido a quantidade de materiais que estes têm de puxar no carrinho a
longas distâncias, dificultando a coleta em dias chuvosos, áreas rurais próximas ao
perímetro urbano e em terrenos muito íngremes.
Após coleta e transporte dos materiais, eles são segregados, armazenados,
prensados, enfardados e pesados na associação para posterior entrega à empresa
terceirizada localizada na cidade de Cascavel-PR.
6.4.4 Comercialização dos Materiais
Os materiais são comercializados por kg de acordo com o tipo de material
segregado (Figuras 13 A e B). Quando trabalhavam de maneira autônoma, os
materiais eram entregues à associação sem distinção de preço, em torno de 0,20
centavos o kg.

A
B
Figura 13: (A) Venda dos materiais; (B) Materiais segregados e enfardados na
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis-COOPERMAM
A venda dos materiais, diretamente para a usina recicladora, possibilitou
melhorar a rentabilidades e qualidade de vida dos catadores que trabalham na
associação, uma vez que os materiais são comercializados separadamente com
valores diferenciados. Para os Sujeitos 1 e 3:
³(YLWDID]HQHJyFLRFRPDWUDYHVVDGRUHVpPLySRUTXHGiSDUDSHJD
um preço mió, antes era muito ruim, muito barato e não tinha ajuda
para fazer coleta, agora tem, dá para cata em lugares mais longe,
antes não dava pra ir, cansava muito, minhas costas não dava conta
de puxar aquele carrinho por muito tempo, ia parando, demorava
PXLWRSUDFKHJD´ 68-(,72H 3).

A venda dos materiais é realizada uma vez por mês, sendo transportada até a
usina recicladora pela própria empresa que compra os materiais na associação. O
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lucro com a venda dos materiais é dividida igualmente entre os membros que fazem
parte da associação, sendo a rentabilidade mensal de cada catador atrelada à
quantidade de materiais coletados e comercializados naquele período.
No Quadro 7 percebe-se a quantidade de material coletado no ano de 2013
pela Associação de Catadores de Materiais recicláveis.
Quadro 7: Quantidade de Materiais Recicláveis Coletados e Vendidos
Fonte: Adaptado de Associação de Catadores de Materiais Recicláveis
Materiais coletados
Papelão
Materiais Misturados
PET
Cristal
Garrafinhas plásticas
Ferro
Motor e peças
Cobre
Sacolinhas
Latinhas
Ferro/Sucatas
PP- Polipropileno
Papel misto
Plásticos
Alumínio
Chaparia
Utensílio (bacias)
PET/Óleo
PVC
Metal
Litros
Total

Quantidade Kg 2013
44.000
4.000
4.000
4.000
3.000
9.000
300
200
4.000
600
6.000
1.000
5.000
500
150
100
500
400
400
23
2.000
89.173 kg

Valor por Kg
R$ 0,32
R$ 2,00
R$ 1,55
R$ 0,95
R$ 0,90
R$ 0,23
R$ 6,90
R$ 10,00
R$ 0,45
R$ 2,50
R$ 0,24
R$ 0,50
R$ 0,10
R$ 0,60
R$ 2,00
R$ 2,80
R$ 0,45
R$ 0,45
R$ 0,40
R$ 6,00
R$ 0,05

Valor total

R$ 14.080,00
R$ 8.000,00
R$ 6.200,00
R$ 3.800,00
R$ 2.700,00
R$ 2.070,00
R$ 2.070,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 1.500,00
R$ 1.440,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 280,00
R$ 225,00
R$ 180,00
R$ 160,00
R$ 138,00
R$ 100,00
R$ 48.343,00

Para Monteiro et al (2001), uma boa comercialização dos materiais coletados
é um dos principais fatores que garantem o fortalecimento de uma organização de
catadores. Quanto menos atravessadores no processo de comercialização,
melhores serão os preços alcançados.
Dentre os materiais coletados, o papelão proporcionou uma maior
rentabilidade aos catadores. Em comparativo com outros materiais, o Papelão
possui baixa rentabilidade por kg, entretanto é considerado material de fácil
comercialização e responsável pela maior rentabilidade total, ou seja, R$ 14.080,00
(29,1 %) do valor total comercializado em 2013.
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A variedade de plásticos na maioria das vezes dificulta o trabalho dos
catadores que não possui treinamento e nem conhecimento técnico sobre o assunto,
ocasionando a perda de potencial econômico na hora da comercialização. Alguns
produtos plásticos não possuem código de identificação do produto de acordo com a
norma ABNT NBR 13.230/2008, a qual estabelece a numeração dos plásticos em 6
diferentes tipos de materiais (PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS), incluindo uma
sétima opção (Outros).
Mesmo com as dificuldades em separar os materiais, os plásticos (PET, PPPolipropileno, PVC, PET/Óleo, garrafinhas plásticas e sacolinhas) responderam por
24,4% do rendimento total. Entre os plásticos comercializados na associação do
município, a PET é considerada o plástico que mais gera lucro para os associados
por ser material de fácil acesso, segregação, identificação e comercialização.
Os materiais metálicos foram responsáveis por 20,5% do valor total
comercializado. Destacando-se pelo valor por kg, o cobre (R$10,00) com maior valor
entre todos os produtos comercializados e, mesmo com pouca quantidade em peso
coletado, em função da dificuldade de obter o material limpo e ausência de
equipamentos para segregação, teve um valor final representativo.
Os materiais misturados, comercializados com mesmo valor (R$ 2,00 kg),
obteve uma representatividade de 16,5 % do valor total comercializado pela
associação em 2013. Já os plásticos considerados pela associação como cristal (R$
0,95 kg) corresponderam por 7,8% do total dos materiais comercializados, enquanto
os litros (R$ 0,05 kg) e o papel misto (R$ 0,10 kg) obtiveram a menor
representatividade, com 1,7% do valor total comercializado.
Embora os vidros sejam 100% recicláveis, os mesmos não apareceram de
forma significativa no processo de comercialização dos materiais potencialmente
recicláveis de Mamborê-PR. Isso está diretamente relacionado às dificuldades de
coleta desse material que, na maioria das vezes encontra-se misturado com outros
materiais, dificuldades no transporte, ausência de equipamento adequado para
triturar os materiais vítreos e espaço insuficiente para armazenamento.
Portanto, as dificuldades em reciclar os materiais vítreos está relacionada a
disponibilidade deste material limpo (cacos beneficiados adequadamente) no
mercado, ou seja, são poucas as empresas vidreiras que compram o caco de vidro
sujo para beneficiá-lo e utilizá-lo como matéria prima.
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6.4.5 Fatores que Influenciam na Rentabilidade
Com base no controle de venda dos materiais recicláveis da associação, os
meses de novembro (10.000 kg) dezembro (13.474 Kg), janeiro (10.670 Kg), são os
períodos de maior coleta, gerando maior rentabilidade aos catadores. Tal fator está
relacionado aos períodos de elevado consumo e descarte de embalagens pela
população, ou seja, datas comemorativas, férias, festividades e condições
climáticas.
O Gráfico 7 destaca a comercialização dos materiais recicláveis referentes os
meses do ano 2013 na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de
Mamborê-PR, totalizando 89.173 kg.

Gráfico 7: Comercialização em kg mensais dos materiais coletados em 2013
Fonte: Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. Adaptado pelo Autor
A Rentabilidade está sujeita a variações do mercado de ofertas e demandas
de recicláveis, bem como, a fatores sazonais, culturais e de planejamento do setor.
Para o Sujeito 4:
³4XDQGRWUDEDLDYDsozinho dava uns R$ 300 a R$ 400 reais por mês,
enquanto o trabaio na associação dá pra tira em média uns R$ 600
ou R$ 800 reais no mês, mas nem sempre é assim, vai depende, tem
meses que tem mais, tipo novembro e dezembro. Já março, Abril e
maio coletamos menos, não tem tanto recicláveis, rende menos´
(SUJEITO 4).
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comemorativas, há uma maior disponibilidade de materiais para a coleta,
principalmente nas vias onde se concentram as atividades de comércio e serviços.
Desta forma, os catadores acabam dando maior prioridade a estes locais, sendo a
coleta em conjuntos habitacionais menos frequente, havendo a necessidade de
armazenamento desses materiais em suas residências.
Os materiais que geram uma maior rentabilidade são os papéis, papelão,
latinhas, garrafas pet, ferragem e alumínios. Entretanto, as caixas de leite, jornal e
revista têm um preço muito baixo para comercialização.
No Gráfico 8, percebe-se a comercialização mensal dos materiais pela
Associação de Catadores, referente ao ano de 2014, totalizando 102.924 kg.
Os meses que apresentaram maior quantidade de materiais coletados foram:
dezembro (14.300 kg); novembro (12.742 kg); janeiro (11.050 kg) e fevereiro com
9.419 kg.

Gráfico 8: Comercialização em kg mensais dos materiais coletados em 2014
Fonte: Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. Adaptado pelo Autor
No que diz respeito aos valores individuais dos materiais comercializados,
não houve alterações significativas. Todavia, a quantidade de materiais coletados e
comercializados em 2014 aumentou significativamente, ou seja, foram coletados
13.751 kg a mais do que 2013.
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De acordo com relatos do Sujeito 5, a justificativa para o aumento e queda na
quantidade de materiais coletados também está relacionada à maior disponibilidade
ou deficiência de veículos e mão de obra para coleta.
No ano de 2014 tinha o trator para fazer a coleta em lugares mais
longe assim, lá no Guarani. Agora, no inicio de 2015, a prefeitura tiro
o trator com carreta e estamo fazendo a coleta com meu carro, mais
gasta muito, não dá para coleta tanto. Estamo em 8 pessoas agora,
mais este mês não coletamos nem uma veis com a carretinha, vai
farta material, isso desanima o pessoal (SUJEITO 5).

Desta forma, percebe-se à ausência do poder público quanto a
responsabilidade socioambiental na gestão dos resíduos recicláveis, pois a falta de
investimentos suficientes ocasiona oscilações na quantidade de materiais coletados,
consequentemente na rentabilidade e mão de obra disponível, além do desanimo e
desmotivação àqueles que dependem da comercialização desses materiais para
sobreviver.
6.4.6 Infraestrutura e Equipamentos
De acordo com o relato do Sujeito 1, a associação não apresenta estrutura
adequada para atender a demanda de materiais recicláveis:
³e FRPXP VH IHULU com objetos cortantes devido à ausência de
equipamentos de proteção individual, pouco espaço no interior da
associação e local adequado para fazer a segregação. Já me feri
com caco de vidro, agulha, lata, que estavam em sacolinha comum,
sem enrolar. É, na pressa, as vezes não dá para ficar abrindo todos
os sacos para ver, então vai tudo misturado mesmo, aqui a gente
separa. Até mesmo aqui dentro, na hora de separar já ocorreu de se
cortar, sem contar o mal cheiro, devido a presença de matéria
RUJkQLFD´ 68-(,72 

As Figuras 14 A e B aponta para a falta de local propício para descanso e
refeições, bem como para armazenamento dos materiais que serão segregados
naquela semana e os materiais já segregados e enfardados, dificultando até mesmo
a locomoção dos catadores dentro da associação, ventilação e iluminação do
ambiente.
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Figura 14: (A e B) Ausência de sistema de ventilação e espaço adequado para
triagem e armazenamento dos materiais coletados
Quanto ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI), todos os
entrevistados relataram que não fazem uso de nenhum tipo de equipamento de
proteção individual SRLV Mi HVWmR DFRVWXPDGRV D OLGDUHP FRP ³OL[R´ VHP R XVR GH
luvas, botas, máscaras e uniformes. São indivíduos que estão mais preocupados
em garantir a sua sobrevivência e de seus familiares do que com as reais condições
de trabalho a que estão submetidos.
6.4.7 A Importância para Limpeza Urbana
Quanto à importância do seu trabalho para a sociedade, o Sujeito 2
argumentou que seu trabalho é importante para manter a cidade limpa, organizada,
além de contribuir para o DPELHQWHQmRGHL[DUTXHR³OL[R´UHFLFOiYHOVHMDGHVFDUWDGR
no aterro do município.
Na Figura 15 A e B é possível perceber a utilização de materiais recicláveis
como alternativa sustentável na construção de horta comunitária no Distrito Guarani.
Tal alternativa tem alertado para a importância do desenvolvimento de projetos de
educação ambiental juntamente com a comunidade e escolas.
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Figura 15: (A) Reutilização de garrafas pet e; (B) Copinhos descartáveis em
horta comunitária do Distrito Guarani de Mamborê-PR
Mesmo sendo importante para a limpeza urbana, a associação recebe pouco
incentivo por parte do poder público quanto a organização do trabalho, infraestrutura
adequada, qualidade de vida dos integrantes e comercialização dos materiais, haja
vista que esta é a 6ª tentativa de implantação de associação de catadores de
materiais recicláveis no município, pois as demais tentativas não deram certo por
falta de politicas de incentivo à coleta seletiva, planejamento do poder público e
ausência de segregação diretamente na fonte geradora.
6.5 COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RSU DA COLETA CONVENCIONAL
A composição gravimétrica dos resíduos sólidos provenientes da coleta
convencional do município de Mamborê-PR foi realizado no mês de Junho, em local
cedido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, considerando 3 amostras, de
forma a abranger todas as áreas do perímetro urbano. O levantamento contou com a
colaboração e participação de membros do setor e catadores de materiais
recicláveis da associação do município.
6.5.1 Recebimento da Coleta e Homogeneização
Primeiramente, procedeu-se a escolha das coletas a serem consideradas
para análise e em seguida a impermeabilização do solo para receber a coleta. Após,
o caminhão da coleta convencional descarregou os resíduos sob duas lonas pretas
de aproximadamente 48 m², formando-se pilhas de resíduos (Figuras 16 A e B).
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A
Figura 16: (A) Recebimento dos resíduos provenientes da coleta convencional;
(B) Mão-de-obra para realizar a segregação e pesagem dos resíduos.
Em seguida os invólucros contendo os resíduos foram todos rompidos para
proceder à homogeneização da amostra, esta que exigiu a utilização de pás e
enxadas para facilitar o processo manual. Após a homogeneização do total da pilha
de resíduos, realizou-se a coleta de 4 tambores de 200 litros, sendo 3 na base e 1
no topo, totalizando 800 litros, os quais, posteriormente foram minuciosamente
segregados conforme detHUPLQD'¶$OPHLGDH9LOKHQD ).
6.5.2 Segregação e Pesagem das Amostras
Nas Figuras 17 A e B, percebe-se os latões que foram utilizados para
acondicionar as amostras utilizadas para análise e balança para pesagem. Estes
foram devidamente pesados quando vazios e também cheios para obter-se a tara e
verificar o peso dos materiais antes da segregação.

B
A
Figura 17: (A) Acondicionamento das amostras; (B) Balança utilizada na
pesagem dos resíduos sólidos da coleta convencional.
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Após obter o peso total dos resíduos, estes foram dispostos em lona preta
para posterior segregação e pesagem individual dos mesmos. As parcelas
separadas foram armazenadas em sacos de lixo pretos de 50, 100 e 150 litros, os
quais foram pesados para obter a porcentagem em peso, como mostram as Figuras
18 A e B.

A
B
Figura 18: (A) Segregação dos resíduos em sacos plásticos; (B) Pesagem
individual dos resíduos segregados.

6.5.3 Porcentagem de Resíduos Sólidos
A composição gravimétrica dos resíduos sólidos realizada no mês de Junho
de 2014 apresentou os seguintes resultados, mostrados no Gráfico 9.

Gráfico 9: Composição gravimétrica dos resíduos da coleta convencional
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Os dados do Gráfico 9 permite identificar o percentual de cada resíduo
presente na amostra. Observa-se percentual significativo de matéria orgânica, com
54% do total da amostra, 8,6 % de papel e 22,2% de plásticos, (PEAD, PEBD, PS,
PP e PET). Os rejeitos, tais como fraldas, absorventes, papel higiênicos também
foram significativos, com total de 5,4% da amostra.
Através da caracterização dos resíduos, foi possível perceber um grande
percentual de materiais recicláveis junto aos resíduos da coleta convencional,
principalmente os plásticos rígidos de alta densidade, com 4% (PEAD) e PET com
5,6% do total. Tais resultados apontam para a necessidade de investimentos mais
significativos em programas de educação ambiental junto a população, de maneira a
sensibilizar quanto a importância de separar os materiais recicláveis para a coleta
seletiva, evitando que os mesmos sejam coletados junto aos resíduos orgânicos e
rejeitos e, consequentemente, encaminhados ao aterro.
Os materiais recicláveis menos representativos encontrados nas amostras
foram os metais ferrosos, com 2,8% e alumínios, com 1,4 % da amostra. Outro
material pouco significativo, se comparado aos plásticos e papel, é o papelão com
4%, fator atrelado a maior geração e disponibilidade deste material em locais de fácil
acesso para os catadores.
Todos os materiais derivados do plástico, papel, papelão, vidro e
multicamadas destacados na análise gravimétrica dos resíduos são passiveis de
serem reciclados. Entretanto, de acordo com a PNRS, Lei 12.305/2010 existe
exceção para os poliestirenos, lâmpadas, pilhas e baterias que precisam de
processo especial para a reciclagem e destinação final diferenciada.
Com base na caracterização física dos resíduos da coleta convencional
realizada pela Secretaria do Meio Ambiente em 2007, da área dos 2,5 m³ da amostra
para quarteamento, 1,50m³ são ocupados pelos recicláveis, que são enviados ao
aterro.
De acordo com a Secretaria de Agricultura do município 60% do volume
ocupado na trincheira do aterro são resíduos recicláveis coletados diariamente pela
prefeitura. Portanto, há deficiências no sistema de coleta seletiva, ou seja, ela não
ocorre de forma efetiva, fato que causa sérios impactos na vida útil do aterro,
causando prejuízos ambientais, sociais e econômicos.
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6.6 DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO CONTROLADO
Até o ano de 2006, o município dispunha os resíduos sólidos urbanos em
lixão a céu aberto, localizado no acesso da antiga estrada para Campina da LagoaPR, no lote nº 032 com área de 32.000m², próximo ao perímetro urbano. Atualmente
é utilizado como depósito de entulhos proveniente de podas, capinas, varrições e
resíduos de construção civil, sem nenhum tipo de tratamento ou reaproveitamento.
Nas Figuras 19 A e B, é possível perceber a disposição dos resíduos de
podas, varrições e capinas juntamente com materiais recicláveis domésticos e
comerciais, e resíduos de construção civil (RCC).

B
A
Figura 19: Antigo lixão sendo utilizado como depósito de resíduos de entulhos
e de construção civil.
Os resíduos são dispostos diretamente no solo sem nenhum tipo de
segregação, atraindo catadores de materiais recicláveis, famílias de baixa renda,
devido a presença de materiais recicláveis, madeiras que podem ser reutilizadas em
construções. Todavia, esses materiais são coletados por esses indivíduos, sem levar
em consideração os riscos à saúde, por estarem junto à resíduos contaminantes.
Após 2006, o município começou a dispor os resíduos em aterro controlado
(Figura 20), situado na estrada de acesso ao Patrimônio Guarani a 4 km da área
urbana, lote 074 1-A, gleba nº 05, Colônia Goio-Bang, Bacia do Rio Piquiri, em local
permitido, licenciado pelo IAP, com isolamento visual razoável a ruim, e área de
20.000 m², com projeção para deposição de resíduos até 2016.
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Figura 20: Localização do aterro controlado de Mamborê-PR
Fonte: Adaptado de Google Maps, 2015
Embora o local tenha sido licenciado pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP)
em 2006, com a PNRS, Lei 12.305/2010 o município encontra certa dificuldade em
renovar a Licença Ambiental (LA), pois o mesmo não atende a todos os critérios.
Diante disso o município terá que se adequar a Lei 12.305/2010 e gerenciar
os resíduos produzidos de maneira consorciada com outros municípios da região,
tendo em vista a disposição final em aterro sanitário somente dos rejeitos. Portanto,
fica

expressamente

proibida

a

disposição

final

inadequada

de

resíduos

potencialmente reciclados sendo necessária a implantação de centro de triagem,
devidamente equipado, com infraestrutura adequada para receber esses materiais.
Segundo o órgão gestor responsável pelo gerenciamento dos resíduos
sólidos encaminhados ao aterro, o município de Mamborê-PR têm como alternativas,
transformar o local em aterro sanitário ou aderir ao consórcio intermunicipal.
Entretanto, adotar a segunda alternativa, de acordo com órgão gestor seria
complicado, pois o município não tem suporte financeiro suficiente para encaminhar
os resíduos para fora do município. As despesas com deslocamento, infraestrutura,
transporte e mão de obra seriam incompatíveis com as verbas destinadas ao setor.
6.6.1 Índice de Qualidade do Aterro (IQR- Valas)
Durante visitas ao local das atividades relativas à disposição dos resíduos
sólidos provenientes da coleta convencional, as informações para o cálculo do IQR
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foram coletadas de acordo com a metodologia adotada pela CETESB (2006). Os
indicadores, sub-índices e índices serviram como referenciais para o planejamento e
melhorias operacionais dos serviços de limpeza urbana do município.
Os subitens de itens receberam uma avaliação com peso, obtendo para cada
subitem pontos, os quais, ao final foram todos somados e divididos por 10,
resultando em pontuações que podem variar de 0.0 a 10.0. O enquadramento desta
pontuação tem por finalidade, diagnosticar as condições de disposição final dos
resíduos sólidos no aterro, verificando se as condições são consideradas
inadequadas (0.0 a 6.0), controladas (6.1 a 8.0) ou adequadas (8.1 a 10.0).
6.6.2 Características Locacionais.
De acordo com a Tabela 3 referente ao item características do local, mostra
que alguns itens são inadequados, pois não atendem o exigido pela metodologia.
Tabela 3: Índice de qualidade de aterros de resíduos- IQR, pontuação referente
Item: Características do local
Fonte: CETESB,2006
Subitem

Condições

Capacidade de suporte do solo

Adequada
Inadequada
Longe > 500
Próximo
Longe> 200
Próximo
Maior de 3 m
De 1 a 3 m
De 0 a 3 m
Baixa
Média
Alta
Suficiente
Insuficiente
Nenhuma
Boa
Ruim
Boas
Regulares
Ruins
Bom
Ruim
Local permitido
Local proibido

Proximidade de núcleos urbanos
3URIXQGLGDGHGRVFRUSRVG¶ água
Profundidade do Lençol freático

Permeabilidade do solo

Disponibilidade de material para
recobrimento
Qualidade do material para
recobrimento
Condições do sistema viário,
trânsito e acesso
Isolamento visual da vizinhança
Legalidade de Localização
Subtotal máximo

Pontos

Peso

5
0
5
0
3
0
4
2
0
5
2
0
4
2
0
2
0
3
2
0
4
0
5
0
40

5
5
3
4

5

4

2
0

0
5
33
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Quanto às características do local, o aterro apresenta capacidade de suporte
do solo adequada, longe de núcleos habitacionais. O corpo de água mais próximo
encontra-se localizado a aproximadamente 350 metros, com lençol freático em
profundidade superior a 3m em relação à base da vala, solo com baixa
permeabilidade e topografia classificada como plana a levemente ondulada (PLANO
DE GERENCIAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 2006).
O município apresenta declividades variando entre 1 e 45%, com solos
divididos

da

escuro,13%;terra

seguinte
roxa

forma:

Latossolo

estruturada,12%

e

roxo,
podzólico

65%;latossolo

vermelho

vermelho-amarelo,

5%,

outros,5% (EMBRAPA,1999). Devido à predominância do latossolo roxo que se
apresenta de forma profunda, o mesmo resulta em adequada capacidade de suporte
e baixa permeabilidade (PGRS, 2006).
Tais itens citados atendem aos critérios locacionais de implantação de aterro
de resíduos sólidos urbanos de acordo com as normas da NBR ABNT/1984, sendo o
subitem de maior pontuação na avaliação do índice de qualidade de aterro de
resíduos, IQR-Valas.
Através de observações diretas e periódicas do local, constatou-se que, a
disponibilidade de material para recobrimento dos resíduos depositados nas valas
do aterro é considerada suficiente, sendo a qualidade do material para recobrimento
considerado bom. No entanto, o manejo do solo disposto ao lado das valas não
ocorre adequadamente, contribuindo para disposição dos resíduos ao relento. Isso
está diretamente relacionado à ausência de equipamentos em certos períodos do
ano para fazer o recobrimento e necessidade de abertura de novas valas para
atender a demanda.
Quanto às condições do sistema viário, trânsito e acesso à área foi
considerado inadequado devido à ausência de cascalhamento e manutenção,
dificultando o deslocamento e acesso de maquinários e frente de trabalho ao aterro
em períodos longos de chuva.
No que se refere ao isolamento da vizinhança, este não se encontra
totalmente adequado, pois há presença de eucaliptos somente em um dos lados da
área do aterro, em locais onde foi feito o reflorestamento. Todavia, a localização do
aterro está de acordo com o zoneamento municipal e possui licença de
funcionamento do órgão ambiental (IAP) desde a sua implantação, em 2006.
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6.6.3 Infraestrutura Implantada
Construído em 2006, o aterro possui sistema de drenagem para lixiviados,
sistema de drenagem das águas superficiais, bacia para captação do escoamento
das águas pluviais e cerca com arrame farpado em todo o perímetro da área.
Entretanto, o aterro não apresenta sistema de captação dos gases formados pela
decomposição da matéria orgânica.
Na Tabela 4 é possível perceber as condições de infraestrutura implantada no
local e o peso referente a cada subitem.
Tabela 4: Índice de qualidade de aterros de resíduos- IQR, pontuação referente
Item: Infraestrutura implantada
Fonte: CETESB,2006
Subitem

Condições

Cercamento da área

Sim
Não
Suficiente
Insuficiente
Adequada
Inadequada
Suficiente
Insuficiente
Inexistente
Suficiente
Insuficiente
Inexistente
Bom
Ruim
Sim
Parcialmente
Não

Vida útil das valas
Dimensões das valas
Drenagem das águas
pluviais definitivas
Drenagem das águas
pluviais provisórias
Acesso a frente de trabalho
Atendimento a estipulação
de projeto

Subtotal máximo

Pontos

Peso
2
0
6
0
6
0
4
2
0
2
1
0
3
0
2
1
0

2

25

6

0
0
2

1

0
1

Observa-se que, alguns procedimentos preventivos presentes no projeto de
aterro para o município de Mamborê-PR não são executados corretamente, ou seja,
o atendimento a estipulação de projeto ocorre de maneira parcial, tornando-se fonte
potencial de contaminação do ar, águas superficiais e subterrâneas e do solo,
consequentemente, podendo comprometer a qualidade de vida do ser humano.
Na Figura 21 A e B, percebe-se a ausência de manutenção da cerca que
margeia o aterro, com presença de resíduos dispostos ao relento.
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A

B

F

Figura 21: (A) Cercamento deteriorado em alguns pontos; (B) Presença de
resíduos sólidos ao entorno do aterro.
De acordo com diagnóstico direto do local, o funcionamento da drenagem
pluvial definitiva e provisória do aterro é considerado insuficiente devido à falta de
manutenção, presença de vegetação rasteira e resíduos no sistema de drenagem
(Figura 22 A e B), dificultando o escoamento das águas superficiais e formando fina
camada de água em períodos mais chuvosos.

B
A
Figura 22: (A) Presença de vegetação no sistema drenagem; (B) Acúmulo de
águas superficiais no terreno.
O sistema de drenagem de águas pluviais, quando projetado de maneira
adequada tem a finalidade de evitar a entrada descontrolada de água nas
trincheiras, pois aumentar o volume de lixiviado e gera erosão, que pode causar a
destruição da camada de cobertura dos resíduos e dos taludes.
Quanto a projeção das valas estipuladas no projeto, ocorre de maneira parcial
e em alguns casos, são abertas sem levar em consideração as medidas exatas de
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projeto. Possui grande quantidade de materiais recicláveis que poderiam ser
destinados a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do município.
De acordo com órgão gestor, a instalação de uma vala, dentro das normas
técnicas tem um custo aproximado de R$ 70.000,00 e vida útil em torno de 5 meses,
considerando o atual ritmo de coleta realizado no município, entretanto, caso haja
uma organização do sistema de coleta seletiva e os materiais recicláveis deixem de
serem encaminhados ao aterro, a vida útil de cada vala pode chegar a 14 meses.
Nas Figuras 23 A e B, percebe-se a abertura de uma vala para disposição
final dos resíduos sólidos da coleta convencional do município. A abertura da vala é
realizada pela prefeitura do município, com uma retroescavadeira, em seguida uma
empresa contratada, realiza o processo de instalação de sistema de drenagem para
lixiviados e impermeabilização de base com geomembrana de polietileno de alta
densidade (PEAD) de 2 mm.

A
B
Figura 23: (A) Abertura da vala; (B) Impermeabilização da vala para disposição
dos resíduos.
A necessidade de implantação de sistema de impermeabilização das bases e
laterais das trincheiras depende da profundidade em que se encontra o lençol
freático e da capacidade de infiltração de líquidos no solo. Neste caso, solos com
baixa capacidade de infiltração de líquidos apresentam maior potencial para serem
utilizados como camadas de impermeabilização, entretanto isso requer estudos
detalhados das características geológicas do solo local.
Para o órgão gestor, a impermeabilização da vala tem por finalidade, atender
as novas exigências dos órgãos ambientais e proteger o solo e as águas
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subterrâneas da contaminação por lixiviados, decorrentes do processo de
decomposição da matéria orgânica.
Também é adotado um sistema de recirculação de lixiviados, ou seja, um
sistema de tratamento alternativo em que o líquido é utilizado no próprio aterro para
acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica. Neste caso, utilizou-se
deste método devido à pequena quantidade de lixiviados gerados durante o
processo, baixa permeabilidade do solo e a grande profundidade do lençol freático.
Com o levantamento de dados a campo e prefeitura municipal de MamborêPR foi constatado que a área de disposição final de resíduos sólidos do município
encontra-se cercada de arame farpado, com cortina vegetal de eucaliptos em
apenas uma parcela da área e presença significativa de gaivotas e urubus (Figuras
24 A e B).

B

A

Figura 24: (A) Resíduos sólidos expostos e cortina vegetal em apenas um lado
do aterro; (B) Presença significativa de gaivotas e urubus no aterro.
A medida que vai sendo ocupado o espaço para a projeção de novas valas,
as áreas anteriores já encerradas

são reflorestadas com plantio de eucaliptos,

contribuindo para o isolamento da vizinhança e recuperação da área.
Por ser considerado um aterro controlado de pequeno porte, não possui
recepção, balança rodoviária, sistema de vigilância 24 horas e nenhum tipo de
controle de acesso de veículos ou pessoas no local, bem como o controle da
quantidade de materiais dispostos no aterro. Fatores que dificultam o planejamento
de gestão dos resíduos sólidos gerados no município.

91

6.6.4 Condições Operacionais
A Tabela 5 traz o índice de qualidade de aterros de resíduos referente às
pontuações das condições operacionais.
Tabela 5: Índice de qualidade de aterros de resíduos- IQR, pontuação referente
Item: Condições operacionais
Fonte: CETESB, 2006
Subitem

Condições

Aspecto geral

Bom
Ruim
Não
Sim
Adequada
Inadequada
Inexistente
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não, adequada
Sim, inadequada
Bom
Regular
Inexistente
Bom
Regular
Inexistente
Boas
Regular
Inexistente

Ocorrência de lixo descoberto
Recobrimento do lixo

Presença de urubus ou gaivotas
Presença de moscas em grande
quantidade
Presença de catadores
Criação de animais (porcos, bois)
Descarga de resíduos de serviço de
saúde
Descarga de resíduos industriais
Funcionamento da drenagem pluvial
definitiva
Funcionamento da drenagem pluvial
provisória
Manutenção dos acessos internos

Subtotal máximo

Pontos

Peso

4
0
4
0
4
1
0
1
0
2
0
3
0
3
0
4
0
4
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
35

0
0
1

0
0
0
3
4
4
1

1

1

15

O confinamento dos resíduos é feita sem compactação e sem cobertura diária
com fina camada de solo para evitar a proliferação de vetores causadores de
doença, espalhamento dos resíduos pelo entorno do local. A compactação e
aterramento dos resíduos são feitos por uma retroescavadeira em média uma vez
por semana, insuficiente em função da quantidade de resíduos descartados
diariamente no aterro.
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O sistema de cobertura dos resíduos tem por objetivo eliminar a proliferação
de vetores, diminuírem a taxa de formação de lixiviados, reduzir odores e evitar a
saída do biogás. Portanto, a cobertura deve ser realizada diariamente com fina
camada de solo de 10 cm a 20 cm e no fechamento da trincheira, aproximadamente
60 cm.
No entanto, nas Figuras 25 A e B, é possível perceber a quantidade de
resíduos dispostos na vala, sem compactação ou cobertura com camada de solo.

A
B
Figura 25: (A) Resíduos dispostos na vala sem cobertura; (B) Acúmulo de
águas pluviais no interior da vala em períodos chuvosos.
Além do aspecto desagradável do local, foram identificadas grande
quantidade de materiais recicláveis, matéria orgânica e presença de catadores
autônomos no momento da vistoria. A presença de moscas, urubus e garças era
constante, principalmente na vala utilizada naquele período para disposição dos
resíduos. Tais fatores foram avaliados como ruins e inadequados.
No que diz respeito aos resíduos provenientes de serviço de saúde, estes são
coletados e encaminhados à empresa terceirizada, fator positivo que diminui os
impactos negativos ao ambiente e a saúde pública.
A manutenção dos acessos internos foi considerada razoável, devido à
disposição irregular dos resíduos nas valas dificultando o deslocamento e manuseio
de maquinários no local. Tal fato está atrelado com a necessidade de readequação e
redirecionamento da área para abertura de novas valas para receber os resíduos.
Com base no índice de qualidade de aterro de resíduos (IQR-VALAS),
proposto pela CETESB (2006), aplicado no diagnóstico das condições atuais do
aterro do município de Mamborê-PR, as características gerais locacionais são
consideradas em condições controladas; as condições operacionais foram
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consideradas como inadequadas; infraestrutura implantada no local atende
parcialmente as estipulações de projeto, sendo classificado como condições
inadequadas.
No que diz respeito às condições locacionais, 80% dos subitens avaliados
foram considerados em condições adequadas e 20% considerados como
inadequados ou insuficientes. Todavia, 85% dos subitens avaliados no item
infraestrutura implantada do local foram considerados inadequados ou inexistentes,
sendo 15% em condições adequadas e 66, 6% dos subitens avaliados no item
condições operacionais do aterro, foram considerados inadequados ou inexistentes
e apenas 33,4 % dos subitens foram considerados em condições adequadas.
Na soma total da avalição dos critérios dos três subitens, IQR = (SUB1+
SUB2 + SUB3) /10, IQR = (33+6+15) / 10, IQR = 5,4. O aterro foi classificado como
em condições inadequadas em vários aspectos, totalizando uma pontuação de 5.4,
ou seja, abaixo de 6.0. Resultados sujeitos a alterações em função do avaliador e da
forma de gestão dos resíduos encaminhados ao aterro em determinados períodos e
épocas do ano.

7 PERCEPÇÃO DOS MORADORES QUANTO AOS RESÍDUOS DOMICILIAR
7.1 QUESTIONÁRIOS APLICADOS JUNTO AOS MORADORES
Para levantamento dos dados e diagnósticos da relação que os moradores
estabelecem com resíduos sólidos domiciliares gerados, optou-se por envolver todas
as áreas do perímetro urbano do município (Figura 26), ou seja, todas as classes
socioeconômicas e respectivos dados demográficos.
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Figura 26: Áreas selecionadas para aplicar os questionários com moradores
Fonte: Plano Diretor Municipal (2014), adaptado pelo autor.
As cores em vermelho representam a área central do município, onde foram
aplicados 316 questionários, as cores em azul representam os conjuntos
habitacionais onde foram aplicados 95 questionários e as cores em amarelo
representam as áreas mais carentes do município denominadas vilas, nas quais
foram aplicados 85 questionários, totalizando 496 questionários, com 35 questões
referentes ao comportamento dos moradores quanto aos resíduos sólidos gerados
nos domicílios.
A fim de diagnosticar o nível de percepção dos moradores do município de
Mamborê-PR quanto ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, realizou-se a
aplicação de questionários em todas as áreas, delimitando 3 grupos: área central,
áreas periféricas 1 e 2.
Através do contato direto, aplicação de questionários com perguntas fechadas
e abertas, entender o contexto em que os moradores estão inseridos, conhecer suas
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opiniões, o papel exercido quanto ao manejo adequado dos resíduos sólidos
domiciliares e se estão cientes dos problemas decorrentes do tratamento e
disposição irregular dos resíduos.
Através da percepção ambiental dos informantes, foi possível investigar as
relações que os moradores têm com seu ambiente vivencial, hábitos e costumes
qXDQWRDRPDQHMRGR³OL[R´HPVXDVUHVLGrQFLDVFRPRSHUFHEHPRDPELHQWH'HVWD
forma, o diagnóstico da percepção ambiental é de fundamental importância para que
possamos compreender melhor as interações entre o homem e o ambiente, e
compreender suas expectativas, satisfações e insatisfações.
O estudo da percepção ambiental de uma comunidade configura-se em uma
ferramenta essencial para a compreensão acerca de comportamentos vigentes e
para o planejamento de ações que promovam a sensibilização e o desenvolvimento
de posturas éticas e responsáveis perante o ambiente (MARCZWSKI, 2006).
7.1.1 Dados Sociodemográficos
Considerando os dados demográficos dos informantes, 60% são do sexo
feminino e 40% do sexo masculino. No que diz respeito à faixa etária, 28 % têm
idades acima de 60 anos, 28% com idades entre 18 a 29 anos, 20% dos informantes
com idades entre 30 e 39 anos, 15% entre 40 a 49 anos e 9% com idades entre 50 e
59 anos. Em média, 37% dos domicílios selecionados para a pesquisa têm 2
moradores, 42% têm 3 moradores, 13% possui quatro moradores ou mais e 8% dos
informantes moram sozinhos.
7.1.2 Opinião Quanto aos Serviços Prestados
A Tabela 6 aborda a opinião dos entrevistados quanto aos serviços prestados
pela prefeitura do município para a coleta dos resíduos sólidos domiciliares, o quanto
consideram ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Destaca a quantidade de vezes
que são coletados os resíduos durante a semana e se considera suficiente.
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Tabela 6: Serviços de coleta dos resíduos sólidos domiciliares de Mamborê
SERVIÇO DE COLETA CONVENCIONAL
Quanto ao serviço de coleta
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
Quanto à frequência de coleta no bairro?
Nenhuma
Uma
Duas
Três
Considera suficiente?
Não
Sim

Região
Centro Conjuntos
Qt
%
Qt
%
57 18,04 15 15,79
194 61,39 52 54,74
62 19,62 28 29,47
3 0,95 0
0,00
0 0,00 0
0,00
Qt
%
Qt
%
4 1,27 0
0,00
2 0,63 0
0,00
8 2,53 95 100,00
302 95,57 0
0,00
Qt
%
Qt
%
13 4,14 19 20,00
301 95,86 76 80,00

Vilas
Qt
5
42
29
7
2
Qt
0
0
83
2
Qt
37
48

%
5,88
49,41
34,12
8,24
2,35
%
0,00
0,00
97,65
2,35
%
43,53
56,47

Quanto ao serviço prestado pela prefeitura do município, 61,39% dos
informantes da área central consideram o trabalho bom, 54,74% dos informantes
residentes nas áreas periféricas (1) consideram a coleta como bom e as áreas
periféricas (2), 49,41% consideram como bom.
Todavia, 43,53% dos entrevistados das áreas mais carentes (áreas periféricas
2) consideram à frequência de coleta semanal deficiente e insuficiente para atender
a quantidade de resíduos gerados nos domicílios. Já, na área central e áreas
periféricas

(1),

apenas

4,14%

e

20%

consideram

a

coleta

insuficiente,

respectivamente.

7.1.3 Opinião Quanto aos Horários para Coleta
Durante levantamento de dados juntos aos moradores do município foi
constatado que em média 12,19% dos entrevistados disponibilizam os materiais
reciclados para coleta um dia antes, 16,47% durante a noite, 18,20% à tarde e
53,11% na parte da manhã. Na maioria das vezes os materiais são disponibilizados
no mesmo dia e horário, juntamente com os resíduos destinados a coleta
convencional.
A respeito dos horários que disponibilizam os resíduos da coleta
convencional, 48,90% relataram que dispõe os resíduos na parte da manhã no dia
da coleta e 51,09 % dispõe no dia anterior, durante a noite ou em qualquer horário.
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Entretanto, a disposição dos resíduos sólidos em qualquer horário é um fator
negativo, uma vez que, pode atrair animais, roedores, causar mau cheiro e poluição
visual, quando estes se encontram misturado com os materiais recicláveis, gera
certo incomodo aos coletores e catadores.
Desta forma, dispor de horários bem definidos para disposição dos resíduos
orgânicos e recicláveis, torna-se fundamental. Todavia, o município não dispõe de
coleta seletiva, com horários e rotas bem definidas, isso reflete no comportamento
da população.
7.1.4 Opinião Quanto a Coleta dos Materiais Recicláveis
Ao serem indagados sobre a existência de coleta seletiva no seu bairro,
98,42% dos entrevistados da área central destacaram que sim, 85,88% dos
moradores das áreas periféricas (2) e 100% dos entrevistados das áreas periféricas
(1), também disseram que sim. Todavia, a maior parte da coleta é realizada por
catadores autônomos (Gráfico 10), 44,71% dos entrevistados das áreas periféricas
(2), 58,95% nas áreas periféricas (1) e 34,18% da área central.
No Gráfico 10 é possível identificar as diferentes forma de coleta dos
materiais recicláveis no município de Mamborê-PR, com destaque para a
porcentagem de catadores autônomos que realizam o trabalho, sem nenhum vinculo
empregatício ou ajuda por parte da prefeitura. Como mostra o Gráfico 10, 58,95%
dos informantes das áreas periféricas (1) relataram que a coleta dos materiais
recicláveis nos domicílios é realizada por catadores autônomos.

Gráfico 10: Coleta dos materiais reutilizáveis e recicláveis
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Na área central do município, 38,61% dos moradores relataram que, a coleta
dos materiais recicláveis é realizada por catadores organizados em associação. Isso
está relacionado à maior preocupação do poder público quanto à organização,
estética e limpeza de vias centrais, onde se concentra as atividades de comércios e
serviços.
Outro dado importante, diz respeito à inexistência de recolhedores em alguns
domicílios das áreas consideradas de baixa renda (áreas periféricas 2), ou seja,
14,12% dos moradores relataram que não há coleta. Tal fato se explica pelas
dificuldades de acesso em algumas vias (terrenos muito íngremes), grande
quantidade de cachorros soltos, menor quantidade de recicláveis e ausência de
veículo adequado para coleta nestes locais.
Com base no Gráfico 11, que aborda a qualidade dos serviços de coleta dos
materiais recicláveis no município, 67,09 % dos moradores entrevistados da área
central consideram a coleta como bom, 6,01% como ótimo, 23,73% regular, 3,16%
ruim e 0% como péssimo. Entretanto, 1,18% dos moradores entrevistados nas áreas
periféricas (2), áreas mais carentes, disseram que a coleta de recicláveis é péssima.

Gráfico 11: Opinião dos moradores quanto a coleta dos materiais recicláveis
Mesmo existindo várias deficiências no manejo dos resíduos sólidos
domiciliares do município, a maioria dos moradores considera a coleta de materiais
recicláveis como bom a regular. Todavia, o poder público precisa investir mais em
campanhas de educação ambiental, infraestrutura e sensibilização dos moradores
quanto à separação dos resíduos.
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7.1.5 Opinião Quanto ao Local para Coleta dos Resíduos Sólidos
Antes da coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares ou coleta dos
recicláveis realizada por catadores, 55,99% dos entrevistados da área central
disponibilizam os resíduos em suportes adequados, 30,28% na calçada e os demais,
sobre os muros, árvores ou cercas. Nas áreas periféricas (2), 48,68% dos moradores
disponibilizam os resíduos para coleta na calçada, 43,42% em suporte adequado e
outros sobre muros e pendurados em árvores ou cercas (Gráfico 12).

Gráfico 12: A disposição para a coleta dos recicláveis e orgânicos
A disposição dos resíduos em suportes adequados facilita o trabalho de
coleta, evita o rompimento das embalagens e espalhamento dos resíduos pela
vizinhança, ao contrário do que foi constatado em residências onde os resíduos são
colocados sobre muros e pendurados em árvores.

7.1.6 Opinião Quanto ao Transporte e Trabalho dos Catadores
Quanto à opinião do transporte dos materiais recicláveis (Gráfico 13), 54%
dos moradores entrevistados nas áreas periféricas (1) consideram o transporte como
bom e 41,05% como regular. Nas áreas periféricas (2), áreas mais carentes, o
percentual foi de 43, 53% para bom e 43,53% regular, enquanto na área central,
47,15% consideram como bom e 41,46% consideram as condições de transporte
dos materiais recicláveis como regular.
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Gráfico 13: Opinião dos moradores sobre o transporte de materiais recicláveis
A respeito da opinião quanto ao trabalho desempenhado pelos catadores de
materiais recicláveis: nas áreas periféricas (2), 60% disseram ser importante,
31,76% como muito importante e restante 8,24% neutros, não teria importância e
nada importante; nas áreas periféricas (1), 60% disseram ser muito importante o
trabalho realizado pelos catadores de materiais recicláveis, 36,84% importante e
restante 3,16% responderam serem neutros, trabalho que não tem importância ou
nada importante.
Na área central, 50% dos entrevistados declararam que o trabalho
desempenhado pelos catadores de materiais recicláveis é importante, 44,94
destacaram que é muito importante e 5,6 disseram serem neutros, consideram o
trabalho sem importância ou nada importante.
Durante entrevista 53,80% dos moradores da área central disseram ser
informados sobre a coleta dos materiais recicláveis, 26,90% declaram ser nem
informado nem desinformado e restante 19,3 % como muito informado,
desinformados ou muito desinformados.

Nas áreas periféricas (2), 48,24%

destacaram ser informados, 28,24% nem informados nem desinformados e demais
23,54% muito informados, desinformados e muito desinformados.
Nas áreas periféricas (1), as porcentagens para informado foi de 50,53% e
26,32% para neutros, ou seja, nem informado nem desinformado, sendo os demais
considerados como muito informado, desinformado e muito desinformado com
23,16% dos entrevistados.
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7.1.7 Opinião Quanto ao Acondicionamento e Armazenamento
Considerando o importante papel que a população têm no processo de
gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares, foi perguntado aos informantes
qual o tipo de embalagem, recipiente costuma utilizar diariamente para acondicionar
os resíduos.
De maneira geral, quanto aos meios utilizados para armazenar os resíduos
sólidos (cascas de ovos, restos de comida, cascas de frutas, papel, vidro, plásticos
etc..); 12,85% do total de entrevistados relataram que armazenam em latões, latas
ou baldes; 22,80 % do total armazenam em caixas de papelão ou similares; 43,44%
armazenam em sacos de lixo apropriados; 20,22 % armazenam em sacolinhas
reaproveitadas de compras e apenas 0,66% separam a matéria orgânica e utilizam
como adubo (Gráfico 14).

Gráfico 14: Recipientes utilizados para armazenar os resíduos
O acondicionamento e armazenamento inadequados resíduos domiciliares
podem contribuir e criar condições ideais para o desenvolvimento de agentes
patogênicos responsáveis pela transmissão de doenças. Portanto, microorganismos
podem estar presentes em lenços umedecidos, fraldas descartáveis, fezes de
animais domésticos, absorventes higiênicos e alimentos perecíveis.
Dentre os entrevistados, em média 68,91% armazenam os materiais
recicláveis no quintal de casa, 10,24% em varanda e 20,85% em quartos dos
fundos, dentro de casa ou adotam outras alternativas, como mostra o Gráfico 15.
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Gráfico 15: Locais em que armazenam os materiais recicláveis
Quanto à maneira de acondicionar os materiais recicláveis para a coleta
(Gráfico 16), 44,70% dos entrevistados da área central utilizam recipientes diferentes
para cada tipo de resíduos, 32,70% misturam tudo no mesmo recipiente e 22,6%
misturam tudo com o ³lixo´ normal, queimam ou não se preocupam com isso e até
mesmo adotam outras maneiras de acondicionamento.
No Gráfico 16 percebe-se as diferentes forma de acondicionamento dos
materiais recicláveis pelos moradores nas 3 áreas consideradas para estudo, ou
seja: área central; áreas periféricas 1 e áreas periféricas 2, respectivamente.

Gráfico 16: Forma de acondicionamento dos materiais recicláveis
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Quanto ao descarte de recipientes de vidro, louças quebradas ou materiais
pontiagudos, 40,33% do total dos entrevistados relataram que enrolam em jornal
para proteger os catadores de materiais recicláveis, enquanto que 57,16% não
enrolam em papel, misturando tudo com o material reciclado e 7,5 % adotam outras
alternativas, tais como, caixas de papelão e embalagens.
Quanto aos costumes de descartes de resíduos perigosos, como pilhas,
baterias e lâmpadas florescentes utilizadas no domicilio, 46,52% separam para fazer
o descarte adequado, 11,18% responderam que misturam tudo com os resíduos
destinados à coleta convencional, 32,86% colocam tudo junto com o material
reciclado, 7,95% declararam não se preocupar com essa questão e 1,49% adotam
outras alternativas, como devolver ao local de compra do produto.

7.1.8 Opinião Quanto a Destinação Final dos Resíduos Sólidos
Dentre os entrevistados, sobre a opinião quanto a destinação final dos
resíduos sólidos gerados no domicilio, 97,65% responderam lixão ou aterro sanitário,
1,10% incineração, tendo em vista que a segunda alternativa não é utilizada no
gerenciamentos dos resíduos gerados nos domicílios. Apenas 0,35% apontaram as
usinas de triagem e reciclagem como alternativa para gerenciamento dos materiais
recicláveis.
No Gráfico 17 referente aos problemas causados pela disposição irregular
dos resíduos sólidos urbanos gerados nos domicílios de Mamborê-PR, percebe-se
as diferentes respostas sugeridas pelos entrevistados quanto ao aparecimento de
pragas, poluição da água, poluição do ar, aparecimento da dengue, desmatamento,
queimadas e poluição visual e olfativa.
Diante dos problemas apontados pelos moradores, um dos dados mais
alarmantes é a preocupação quanto aos focos do mosquito causador da dengue. Na
área central (Gráfico 17), 42,86% dos indivíduos destacam a dengue como problema
causado pela disposição irregular dos resíduos sólidos. Nas demais áreas onde foi
aplicado os questionários, a preocupação em relação a proliferação do mosquito da
dengue também é visível, 45,28%

dos entrevistados nas áreas periféricas 1 e

34,72% dos entrevistados nas áreas periféricas 2.
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Gráfico 17: Problemas causados pela disposição irregular dos resíduos
O ato de dispor os resíduos de forma irregular, também tem sido apontado
por 16% dos moradores, como geradores de poluição do ar, 14% como causadores
de poluição da água, 18% como causadores de poluição visual, 9,29% relataram
que a disposição irregular dos resíduos contribui para o aparecimento de pragas,
desmatamento e queimadas e 1,71% dos informantes não souberam ou não
consideram a disposição irregular de resíduos como um problema.
Isso demonstra que, os moradores têm conhecimento prévio da realidade na
qual estão inseridos, dos problemas causados pela disposição irregular dos resíduos
gerados nas residências, entretanto observa-se que, o conhecimento dos problemas
nem sempre gera mudanças de atitudes ou hábitos. Portanto, faz-se necessário um
conjunto de ações articuladas entre sociedade em geral e o poder público, a fim de
implementar programas de educação e sensibilização ambiental coletiva.
Na opinião dos entrevistados das três áreas analisadas (Gráfico 18), as
responsabilidades quanto à destinação final dos resíduos sólidos gerados nos
domicílios seria da prefeitura, com uma média de 36,30% da opinião, 24,10%
responsabilizam cada morador, 19,23% responsabilizam o serviço de limpeza
pública do município, 7,34% das escolas, 6,75% da sociedade como um todo e
6,26% destacam que, os problemas causados pela disposição irregular dos resíduos
seriam de responsabilidade dos catadores de materiais recicláveis.
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Gráfico 18: Responsabilidades quanto à destinação final
Em relação aos hábitos de reutilizarem algum tipo de material reciclável,
15,98% dos entrevistados respondeu que não reutilizam nenhum tipo de material ou
objeto, 21,37% reutilizam vidros, 28,02% reutilizam recipientes em alumínio, 30,15%
reutilizam sacolinhas reaproveitadas das compras de mercado, 4,48% reutilizam
caixas.
Nos Gráficos 19, 20 e 21, percebe-se a opinião dos moradores entrevistados
quanto ao nível de concordância sobre os problemas econômicos, sociais e
ambientais decorrente das falhas ou ausência de gerenciamento adequado dos
resíduos sólidos gerados no espaço urbano. Para tal foi utilizado a seguinte escala:
Concordo totalmente (CT), concordo (C), não concordo, nem discordo (I), Discordo
parcialmente (DP) e Discordo totalmente (DT).
O que fazer com os resíduos sólidos gerados nos domicílios pode ser
considerado um problema de ordem ambiental, social e econômico. Diante disso, no
Gráfico 19, percebe-se o nível de concordância quanto aos problemas econômicos
decorrentes da geração de resíduos nos domicílios de Mamborê-PR, 28,5% dos
entrevistados relataram que concordam totalmente com tal afirmação, 45,84%
concorda e 25,66% não concorda nem discorda, discorda parcialmente ou
totalmente.
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Gráfico 19: Opinião quanto ao problema econômico da geração de resíduos
No Gráfico 20, a geração de resíduos sólidos domiciliares como um problema
social, 27,08% dos moradores declarou que concordam totalmente com tal
afirmação, 48,94% apenas concordam e 23,98% são indiferentes a esta questão,
discorda, discorda parcialmente ou totalmente.

Gráfico 20: Concordância quanto ao problema social da geração de resíduos
No que diz respeito a geração de resíduos sólidos domiciliares como
problema ambiental, (Gráfico 21), 33,02% concordam totalmente com esta afirmativa
e 42,37% concordam, entretanto, 24,61 disseram que não concordam, são
indiferentes, discordam parcialmente ou totalmente.
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Gráfico 21: Opinião quanto ao problema ambiental da geração de resíduos
Em relação à destinação final dos resíduos orgânicos e recicláveis gerados
nos domicílios do município, em média 85% dos entrevistados considera como
regular a bom. Resultados que apontam para a necessidade de maiores
investimentos em programas de educação ambiental e conscientização da
população. Diante desta questão, conclui-se que, a maioria dos entrevistados não
tem conhecimento das reais condições de disposição final dos materiais recicláveis
gerados no município.

7.1.9 Alternativas para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos
No que diz respeito às alternativas para melhorar o manejo dos resíduos
sólidos domiciliares (Gráfico 22), aproximadamente 26,4% dos entrevistados das
três áreas consideraram a educação ambiental como uma das alternativas, 23,3%
em investimento em coleta, 12,6% investimento em reciclagem, 21,3% responderam
a necessidade de investimentos em infraestrutura, organização e planejamento do
processo de gerenciamento dos resíduos e 16,4% não opinaram ou consideram o
manejo dos resíduos como bom sem necessidade de mudanças.
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Gráfico 22: Quanto às melhorias no manejo dos resíduos domiciliares
Durante pergunta relacionada à disponibilidade para participar de cursos
sobre armazenamento, acondicionamento e disposição correta dos resíduos para a
coleta,

55,94%

disseram

que

não

gostariam

de

participar,

19,85%

se

comprometeriam a participar e 24,21% não opinaram ou ficaram indecisos. Todavia
a preocupação em diminuir a quantidade de resíduos gerados nos domicílios foi de
75,22%, os demais não teriam essa preocupação ou ficaram indecisos.
Tais informações apontam para a falta de interesse por parte da população
entrevista quanto à participação em programas de educação ambiental. Isso pode
estar relacionado à ausência de credibilidade no poder público, a necessidade de
mudanças de hábitos e costumes, falta de tempo ou conhecimento sobre o assunto.

10 PROPOSTAS DO ORGÃO GESTOR DE MAMBORÊ-PR
A ordem de prioridades para gestão dos resíduos sólidos, proposta pela
PNRS, Lei 12.305/2010 é a não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamentos dos resíduos sólidos e disposição ambientalmente adequada dos
rejeitos.
De acordo com as Diretrizes da PNRS, Lei 12.305/2010 que dispõe sobre a
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, os municípios terão que
eliminar as irregularidades do trabalho desempenhado pelos catadores de materiais
recicláveis, implantar sistemas de coleta seletiva, centrais de triagem e
comercialização, coleta diferenciada dos resíduos orgânicos para compostagem.
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10.1 Estratégias de Ação do Órgão Gestor
Diante das novas exigências a respeito do gerenciamento dos resíduos
sólidos urbano, a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico de Mamborê-PR, tem como alternativas, a possibilidade de adotar
soluções consorciadas intermunicipais para destinação final ambientalmente correta
dos resíduos, bem como, a regularização da coleta seletiva e implantação de Central
de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos (CTCRS).
De acordo com o órgão gestor, a coleta dos resíduos sólidos domiciliares e
comerciais de Mamborê-PR será realizada por meio de contrato com empresa
terceirizada que, realizará todo o trabalho de coleta, transporte e disposição final em
aterro sanitário somente dos rejeitos. Também está prevista a implantação de
sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articulação com os
agentes econômicos e sociais, forma de utilização do composto produzido de acordo
com o plano intermunicipal de gestão integrada dos RSU.
Para tanto, a prefeitura pretende iniciar projeto com objetivo de implantar um
Centro de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos (CTCRS), ambos
funcionando de maneira conjunta. Os rejeitos resultantes do processo serão
encaminhados por empresa terceirizada até a destinação final ambientalmente
segura.
De acordo com a prefeitura, mais especificamente a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente, a gestão municipal deverá elaborar um plano para a capacitação
permanente das famílias que sobrevivem da coleta seletiva, estimulando o retorno à
escola, pois a educação e a capacitação de mão de obra serão eficientes na busca
da emancipação social e financeira dessas famílias.
Durante levantamento de dados junto ao órgão gestor, foi constato que há
necessidade de regulamentação da coleta seletiva através de projeto de Lei
Municipal que contemple as especificidades da coleta dos recicláveis, defina como
será explorada a coleta seletiva e fortaleça o trabalho dos catadores da associação
e autônomos.
Segundo o Plano Diretor Municipal (2014), a Lei Municipal virá de encontro
com as necessidades de mudança de atitude com relação à separação dos
materiais, tornando obrigatório o ato da separação dos recicláveis, dentre outras
H[LJrQFLDV SDUD R PDQHMR GR ³OL[R´ 6HQVLELOL]DU/educar a população sobre a
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necessidade de separação dos recicláveis, por meio de lei, com a previsão de
aplicação de multa para quem não reciclar/separar o ³lixo´ corretamente.
Quanto aos programas de educação ambiental e conscientização da
população, a Secretaria de Meio Ambiente pretende investir mais em projetos
juntamente com as escolas e comunidades, alertando quanto aos problemas
ocasionados pela disposição irregular dos resíduos. Para tanto, envolver a
comunidade em geral em projetos de reaproveitamento de materiais recicláveis, uso
consciente dos produtos, reaproveitamento da matéria orgânica no processo de
compostagem, bem como a utilização do composto.
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho evidenciou-se que o município de Mamborê-PR possui
várias deficiências na gestão e gerenciamentos dos resíduos sólidos provenientes
da coleta convencional e seletiva. O Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos criado em 2006 não atende as normas estabelecidas pela Lei 12.305/2010,
havendo a necessidade da elaboração de um novo plano de acordo com as novas
exigências.
Em relação à geração per capta de resíduos sólidos, o município de Mamborê
é responsável por aproximadamente 11.671 kg/dia, ou seja, 0,835 kg /hab.dia. No
entanto, a geração per capta por hab/dia do município de Mamborê está acima da
média da geração per capta para os municípios entre 10.000 à 19.000 mil
habitantes, que é de 0,420 Kg/hab.dia.
Atualmente a coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos
domiciliares e comerciais gerados na área urbana são de responsabilidade da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município. No entanto, com a PNRS,
Lei 12.305/2010, o município tem como possiblidades, adotar medidas consorciadas
com outros municípios para disposição final dos rejeitos, pois a atual área não
atende as normas vigentes, sendo considerado um aterro em condições
inadequadas.
Com auxílio do método adotado pela CETESB (2006) foram identificadas
várias deficiências na disposição final dos resíduos no aterro do município, pois
atende aos critérios de localização, entretanto os quesitos infraestrutura implantada
e condições operacionais foram avaliados como irregulares, totalizando 5.4 pontos,
abaixo de 6.0 pontos.
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Durante a caracterização dos resíduos provenientes da coleta convencional,
foi constatado que os resíduos são predominantemente orgânicos (54%), rejeitos
(5,4%) e demais são constituídos de materiais potencialmente recicláveis. Devido ao
alto índice de matéria orgânica, torna-se necessário à implantação de sistema de
compostagem dos resíduos orgânicos para posterior utilização como adubo.
Diante das novas exigências, o município prevê a implantação de sistema de
compostagem juntamente com sistema de triagem dos materiais recicláveis, ambas
as atividades realizadas pelos catadores organizados em associação com
supervisão do órgão responsável.
Um dos objetivos propostos no Decreto nº 7.405/2010 é a elaboração de
ações de incentivo à reciclagem e ao trabalho desenvolvido por catadores
organizados em associações e cooperativas. Todavia observou-se, na prática, a
existência de ambiente inadequado à triagem e armazenamento dos materiais, bem
como a falta GH HTXLSDPHQWRV GH SURWHomR LQGLYLGXDO (3,¶V  H de conhecimento
quanto à correta separação dos materiais de acordo com ABNT NBR nº 13.2
30/2008.
Como fator agravante, neste contexto tem-se a dificuldade em desenvolver
ações de educação ambiental voltada para a separação dos resíduos domiciliares
diretamente na fonte geradora, pois mesmo tendo conhecimentos dos problemas
decorrentes do gerenciamento inadequado dos resíduos, 55,4% dos informantes
não tem o hábito de separar os resíduos para a coleta, acondicionando-os em
mesmo recipiente, dificultando assim o trabalho realizado por garis/coletores e
catadores de materiais recicláveis.
Diante do diagnóstico da atual situação de gerenciamento e gestão dos
resíduos sólidos domiciliares do município de Mamborê-PR ficou evidente a
necessidade de implantação de Plano de Gerenciamento Integrado dos resíduos, de
maneira a contemplar os aspectos econômicos, sociais e ambientais.
Todavia, a presente pesquisa exige um estudo mais detalhado dos demais
resíduos gerados no município, do comportamento dos moradores em relação à
geração e disposição final desses resíduos, bem como avaliar as medidas de
gerenciamento integrado adotadas pelo poder público municipal.
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APÊNDICE A
ENTREVISTA AO GESTOR RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE COLETA
SELETIVA E CONVENCIONAL NO MUNICIPIO DE MAMBORÊ-PR

GERAÇÃO

1- Considerando os dados disponíveis, qual
a média em toneladas de RSU coletados no
município?
a) Coleta convencional________________
b) Coleta seletiva____________________
2-Em quais dias da semana e épocas do
ano há mais resíduos para a coleta?______
COLETA

3-Qual a frequência e período que é
realizada a coleta convencional dos RSU?
a) Centro___________________________
b) Bairros__________________________
c) Locais de difícil acesso______________
d) Comunidades rurais pertencentes ao
município__________________________
4-Qual a frequência e período que é
realizada a coleta seletiva dos RSU?
a) Centro_______________________
b) Bairros_______________________
c) Locais de difícil acesso__________
d) Comunidades rurais pertencentes ao
município__________________________

6-Os catadores recebem algum beneficio
da prefeitura? Específicar______________
7-O que é feito com os materiais da coleta
seletiva?
a) Comercializado ( ) b) Doado ( )
c) Permutado ( )
d) Outro ( )
8-Qual é o Receptor final dos materiais
proveniente da coleta seletiva formal e
informal?
a)Comerciante de materiais recicláveis( )
b)Entidades beneficentes ( )
c)Indústrias recicladoras ( )
d)Depósitos ( )
9-Em caso de comercialização dos
materiais, como é realizada? Especificar__
SERVIÇOS, RECURSOS E EQUIPAMENTOS
DISPONÍVEIS

10-Quais seria os custos dos recursos
anuais aplicados na gestão de RSU ? ____
11-O município tem relacionado a
demanda a disponibilidade de serviços?___

5-O município possui programa de coleta
seletiva? Como é realizada?

12-Os serviços disponíveis atendem todas
as etapas de gerenciamento dos RSU?___

a) Através de Pontos de Entrega Voluntária
3(9¶V
b) Realizada porta-a-porta pelos catadores
de cooperativas e associações de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis.
c) Realizada porta-a-porta pelos catadores
que trabalham de maneira autônoma sem
auxilio da prefeitura
d) Realizada pela prefeitura sem auxilio
dos catadores
e) Não possui coleta seletiva

13-Quais os equipamentos disponíveis para
coleta convencional, seletiva e operação do
aterro? Estes atendem a demanda atual de
RSU? Especificar____________________
14-Conta com mão-de-obra suficiente para
execução dos serviços de coleta
convencional e seletiva, transporte e
destinação final dos RSU?
a) ( )Sim b) ( ) Não
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TRATAMENTOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

15-Dispõe de local adequado ao tratamento
dos RSU antes da disposição final no
aterro?
a) ( ) Sim b) ( ) Não
16-Quais os tipos de tratamentos adotados?
a) Reciclagem
b) Triagem
c) Compostagem
d) Incineração
e) Outras alternativas ou nenhuma da
alternativas (especificar).
17- Os tipos de tratamento atendem a
demanda de RSU? 1-Sim ( ) 2-Não ( )

23-Caso o município possui PMGIRS, este
está:
a) De acordo com as normas da PNRS, Lei
12.305/2010
b) Em adaptação as normas da PNRS, Lei
12.305/2010
c) Fora das normas propostas pela PNRS,
Lei 12.305/2010
24-Quais os conteúdos mínimos da PNRS
presentes neste PMGIRS? Especificar____
25-Os conteúdos mínimos da PNRS está
sendo cumprido? Especificar___________
26-O município segue algum modelo de
PMGIRS adotado por outros municípios
com realidade similar? Especificar ______

18- O município dispõe de tecnologias de
tratamento
e
disposição
final
ambientalmente adequada?
a) Não( ) b) Sim ( ) Especificar____

27-Possui propostas de gestão integrada
dos RSU? Investimento alto ou baixo?
Especificar_________________________

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÕES E METAS

19-Qual a forma de disposição final dos
RSU adotada pelo município?
a) Aterro Sanitário
b) Aterro Controlado
c) Lixão à céu aberto
d) Outras Alternativas. Especificar_______

28-O município promove ações de
educação ambiental e conscientização da
comunidade quanto a importância da
gestão integrada dos resíduos sólidos,
principalmente no aspecto separação
diretamente na fonte geradora?
a) Sim ( )
b) Não ( )
Caso sim, especificar_________________

20-Possui projeto de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) de
aproveitamento do biogás gerado na
disposição final?
a) ( )Não
b) ( )
Caso sim, especificar_____
21- O local possui licença ambiental?
a) ( ) Sim c) ( ) Não
b) ( ) Em andamento
ASPECTOS LEGAIS

29-O município possui metas para a
melhoria contínua da gestão dos resíduos?
Especificar ______________
30- O município tem a intenção de aderir
ao Consórcio Público Intermunicipal, ou
seja, unir-se a outros municípios para gerir
seus resíduos sólidos?_________________
a) Sim ( ) b) Não ( ) Caso sim,
especificar__________________________

22-O município possui Plano Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos ? 1.Sim ( ) 2.Não ( )
Obrigado pela atenção e colaboração.
Desde já agradeço
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APÊNDICE B
ENTREVISTA REALIZADA COM OS GARIS/COLETORES DA COLETA
CONVENCIONAL E CATADORES ORGANIZADOS EM ASSOCIAÇÃO DE
MAMBORÊ-PR
Prezado(a) Sr(a), sou mestranda pelo programa de Pós-Gradução em Engenharia Urbana da
Universidade Estadual de Maringá ± UEM e estou realizando uma pesquisa com o objetivo de
avaliar o sistema de coleta seletiva (catadores) e convencional (garis/coletores) de MamborêPR. Estas informações são confidenciais e serão mantidas em sigilo. O Sr (a) pode
responder sem se preocupar. Dada à importância destas informações responda com
honestidade. Agradecemos sua atenção e colaboração.

DADOS SOCIO-DEMOGRÁFICO

1. Sexo 1-Masc  ܆2-Fem  ܆2. Idade___
2. Grau de Escolaridade
1 ܆EFI
5 ܆SI
2 ܆EFC
6 ܆SC
3 ܆EMI
7 ܆PGI
4 ܆EMC
8 ܆PGC
3. Estado Civil
1܆Solteiro
2܆Casado
3܆U.E

4܆Divorciado
5 ܆Viúvo
6܆Outros_______

4. Ocupação profissional_______________
5. Sempre morou em Mamborê-PR ? Caso
não, onde morava antes?_______________
6. Mora em casa própria ou alugada?
Quantas pessoas moram com Sr (a)?______
GARIS/COLETORES E CATADORES

7. Sempre trabalhou nesta profissão? O que
fazia antes?__________________________

10. Qual a renda mensal? Existe outra fonte
de renda?___________________________
11. Quais os motivos que o levou a optar
por tal profissão? Gostaria de ter outra
profissão?___________________________
12. Que horário começa e encerra o seu
expediente ? Considera cansativo?_______
13. Quais as dificuldades encontradas
durante a coleta e transporte dos RSU em
locais distantes e de difícil acesso? O
trabalho é realizado normalmente?_______
14. Como é organizada a coleta em dias
normais e dias de chuva? Há alguma
diferenciação?_______________________
15. Já participou ou participa de algum
curso, palestra de aperfeiçoamento no
trabalho, bem como de orientação para
melhorar a organização do trabalho e evitar
possíveis acidentes?___________________
16. Recebem algum tipo de apoio por parte
da prefeitura? Quais? Considera suficiente?

8. Além de você, alguém da família
também trabalha como gari ou catador de
materiais recicláveis?__________________

17. Quantas pessoas trabalham na coleta?_

9. Trabalha de carteira assinada? Como
você está registrado?__________________

18. Qual a forma de organização para a
coleta do lixo comum nas residências e

COLETA CONVENCIONAL
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comércios do munícipio? Existe alguma
regra estabelecida?____________________
19. Quais procedimentos adotados durante
o recolhimento e transporte dos resíduos até
o caminhão? Isso é feito individualmente
ou com ajuda?_______________________
20. O trânsito influi no tempo de coleta?
Qual o tempo gasto durante a coleta na área
central, conjuntos habitacionais e áreas
afastadas?___________________________
21. Há disponibilidade de equipamentos
adequados para coleta, transporte e
GLVSRVLomR ILQDO GR ³OL[R ³? Estes atendem
aos critérios de segurança no trabalho?___
22. O veículo (caminhão coletor) utilizado
para coleta e transporte até a disposição
final atendem as normas de segurança?___
23. Você já se feriu ou ficou doente em
decorrência do trabalho com a coleta do
lixo comum nas residências e comércios do
munícipio? O que ocorreu?_____________
24. Há revezamento da coleta?__________
25. Como é a via de acesso ao aterro? Há
dificuldade durante transporte?__________
26. Como é realizada a disposição dos
resíduos do caminhão no aterro?_________

30. Os materiais coletados nas residências e
comércios do munícipio estão previamente
separados? Quais dificuldades encontradas
durante a coleta?_____________________
31. Você já se feriu ou ficou doente em
decorrência do trabalho com a coleta dos
materiais recicláveis? O que ocorreu?_____
32. Há disponibilidade de equipamentos de
proteção individual durante a coleta dos
materiais recicláveis nas ruas e trabalho na
associação? Quais?___________________
33.
Quanto
os
resíduos
sólidos
potencialmente perigosos encontrados junto
aos materiais recicláveis,
qual o
procedimento adotado?________________
34. Quais os equipamentos disponíveis na
associação para triagem, enfardar e
armazenar os materiais?________________
35. O espaço é suficiente para atender a
quantidade de materiais coletados?_______
36. Quais são os tipos de materiais
coletados? Quais são mais rentáveis?_____
37. Tem algum dia da semana, horário e
épocas do ano que a quantidade de lixo para
coleta é maior?_______________________
38. Como feita a comercialização dos
materiais coletados?___________________

COLETA SELETIVA

27. Quantas pessoas trabalham na
associação? São sempre os mesmos em
todas as épocas do ano?________________
28. Qual a forma de organização para a
coleta dos materiais na rua e do trabalho no
interior da associação? Existe alguma regra
estabelecida (dias da semana, locais da
coleta, forma de coleta, etc)?____________
29. Qual a forma de transporte dos
materiais coletados? Quantos kg/dia você
coleta e transporta por dia?_____________

39. Como é feita a divisão dos lucros com a
venda dos materiais? Explicar?__________
40. Sua vida melhorou com o trabalho em
associação?_________________________
41. Como o poder público e a sociedade
poderiam contribuir para melhorar a coleta
seletiva no nosso município?____________

Muito obrigado pela sua participação
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APÊNDICE C

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO APLICADO COM OS MORADORES DA ÁREA
CENTRAL E PERIFÉRICAS DE MAMBORÊ-PR
Prezado(a) Sr(a), nós somos da Universidade Estadual de Maringá ± UEM e estamos
realizando uma pesquisa com o objetivo de investigar a relação que a população estabelece
com os resíduos sólidos gerados nas residências. Estas informações são confidenciais e serão
mantidas em sigilo. O Sr (a) pode responder sem se preocupar. Dada à importância destas
informações responda com HONESTIDADE. Agradecemos sua atenção e colaboração.

DADOS DEMOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS

Adultas
Mas____

1. Sexo
1-Masc ܆
2-Fem ܆
2. Idade ____________________________
3. Grau de Escolaridade
1 ܆EFI
5 ܆SI
2 ܆EFC
6 ܆SC
3 ܆EMI
7 ܆PGI
4 ܆EMC
8 ܆PGC
4. Estado Civil
1܆Solteiro
2܆Casado
3܆União Estável

4 ܆Divorciado
5 ܆Viúvo
6܆Outros __

5. Situação trabalhista
1 ܆Empregado 2 ܆Desempregado
3܆Autônomo
4 ܆Aposentado
5 ܆Sem trabalho
6܆Outro__________________________
6. Ocupação profissional ____________

Crianças
Fem__

Mas____

Fem__

SERVIÇO DE COLETA DO LIXO

09. Quanto ao Serviço de coleta de lixo
domésticos, o Sr (a) considera:
[ ]1-Ótimo [ ]2-Bom [ ]3-Regular
[ ]4-Ruim [ ]5-Péssimo
10. O caminhão de coleta o lixo passa aqui
no bairro, quantas vezes por semana?
Considera suficiente?__________________
11. Aqui em seu bairro há algum serviço de
coleta de lixo reciclado?
1܆Sim
2܆Não
12. Quem recolhe o lixo reciclado?
1 ܆A prefeitura
2 ܆Catadores da Associação
3 ܆Catadores autônomos 4 ܆Outros ___

7. Considerando-se todos os moradores de
sua casa que contribuem com a renda
familiar e todas as fontes de renda
(recebimento de alugueis, pensões, etc..) de
quanto é a renda familiar? [mostrar o disco]

13. Antes do caminhão ou dos catadores
passarem recolhendo o lixo, onde o Sr (a)
costuma colocá-lo?
1 ܆Calçada
2܆Suporte adequado
3 ܆Em cima de muro 4܆Em árvore
5 ܆Outra

8. Quantas pessoas, incluindo o Sr(a)
moram nesta casa?

14. Em que horário você disponibiliza o
lixo orgânico e reciclável para a coleta?___
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15. Em sua opinião o serviço de coleta de
lixo reciclado é:
1 ܆ótimo 2 ܆bom 3 ܆regular
4 ܆ruim 5 ܆péssimo
16. Em sua opinião o serviço de transporte
de lixo reciclado é:
1 ܆ótimo 2 ܆bom 3 ܆regular
4 ܆ruim 5 ܆péssimo
17. Em sua opinião o trabalho dos catadores
de materiais recicláveis é:
1 ܆muito importante
2 ܆importante
3 ܆nem importante/nem sem importância
4 ܆não tem importância
5 ܆nada importante
EDUCAÇÃO E CIDADANIA

18. Quanto o Sr (a) se considera informado
sobre o assunto coleta de ³lixo´ seletiva?
1܆Muito informado
2܆Informado
3܆Nem informado/nem desinformado
4 ܆Desinformado
5 ܆Muito desinformado
19. De uma maneira geral, quais meios o Sr
(a) utiliza para armazenar o lixo de sua
residência? Por exemplo: resto de comida,
casca de ovos, cascas de frutas, papel,
vidro, plástico,[múltipla escolha, cite até 3]
1 ܆Em latões, latas ou baldes
2 ܆Caixas de papelão ou similares
3 ܆Sacos de lixo comprados no mercado
4܆Aproveita sacolinhas de plástico das
compras
5 ܆Separo e utilizo como adubo
(compostagem, orgânicos)
6 ܆Outro __________________________
20. Como o Sr (a) costuma armazenar
(guardar) o lixo reciclado? O quê o Sr (a)
faz?
1 ܆Utilizo recipientes diferentes para cada
tipo de material

2 ܆Misturo tudo no mesmo recipiente
3 ܆Misturo tudo com o lixo normal
4 ܆Queimo no quintal, fogão a lenha, ...
5 ܆Não me preocupo com isto
6 ܆Outros:_________________________
21. Em relação ao lixo reciclado, antes de
entregá-lo para o caminhão (catador), em
que local de sua casa o Sr (a) costuma
armazenar?
1 ܆Quintal
2 ܆Varanda
3 ܆Quarto dos fundos
4 ܆Dentro de casa 5 ܆Outro _________
22. Como o Sr(a) costumar descartar
recipientes de vidro ou louça quebrados?
1 ܆Enrolo em papel para proteger os
catadores e garis
2 ܆Não enrolo em papel e misturo junto
com o lixo reciclado
3܆Outros __________________________
23. Onde o Sr (a) costuma descartar as
lâmpadas, baterias e pilhas utilizadas na
residência?
 ܆Misturo tudo com o lixo normal
 ܆Misturo tudo com o lixo reciclado
 ܆Separo para fazer o descarte adequado
 ܆Não me preocupo com isto
 ܆Outro ___________________________
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS E SEUS
PROBLEMAS

24. Em sua opinião, para onde é levado o
lixo gerado em sua residência? [espontânea
- única escolha]
1܆Lixão (Aterro sanitário)
2܆Incineração
3܆Usina de reciclagem
4܆Outro___________________________
25. O Sr (a) sabe quais são os problemas
causados pelo lixo? [múltipla escolha, cite
até 3]
1܆Não
2܆Sim, poluição visual
3܆Sim, queimadas
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4܆Sim, desmatamento
5܆Sim, dengue
6܆Sim, poluição do ar
7܆Sim, poluição da água
8܆Sim, aparecimento de pragas
9܆Outros __________________________
26. Em sua opinião de quem é a
responsabilidade sobre o destino final do
lixo gerado nas residências [múltipla
escolha, cite até 3]
1 ܆De cada morador
2 ܆Da prefeitura
3 ܆Dos catadores de materiais recicláveis
4 ܆Do serviço de limpeza pública
5 ܆Das escolas
6 ܆Da sociedade como um todo
7 ܆Outros: _________________________
27. Em sua casa o Sr (a) tem o hábito de
reutilizar algum tipo de embalagem,
objetos, vidros de maionese, café, latas, de
OHLWH«"[múltipla escolha, cite até 3]
1. ܆Não 2. ܆Sim, vidros
3. ܆Sim, latas
4. ܆Sim, sacolas do supermercado
5. ܆Outros_________________________
A seguir irei fazer algumas afirmações,
por favor, responda o quanto o Sr (a)
concorda ou discorda. [utilize a seguinte
escala: Concordo totalmente (CT),
concordo (C), não concordo, nem
discordo (I), Discordo parcialmente (DP)
e Discordo totalmente (DT)].
28. O lixo produzido pela população pode
ser considerado um grande problema
ECONÔMICO.
1. ܆CT 2. ܆C 3. ܆I 4. ܆DP 5. ܆DT

29. O lixo produzido pela população pode
ser considerado um grande problema
SOCIAL
1 ܆CT 2 ܆C 3 ܆I 4 ܆DP 5 ܆DT
30. O lixo produzido pela população pode
ser considerado um grande PROBLEMA
AMBIENTAL
1 ܆CT 2 ܆C 3 ܆I 4 ܆DP 5 ܆DT
31. A destinação final do lixo ORGÂNICO
aqui na cidade é:
1 ܆ótima 2 ܆boa 3 ܆regular
4 ܆ruim
5 ܆péssima
32. A destinação final do
RECICLADO é:
1 ܆ótima 2 ܆boa 3 ܆regular
4 ܆ruim
5 ܆péssima

lixo

33. O Sr (a) gostaria de participar de algum
curso sobre coleta, armazenagem e
destinação final adequada do lixo gerado
nas residências do município?
1 ܆Sim
2 ܆Não 9 ܆Não sei
34. Em sua opinião, o que deveria ser feito
para uma melhorar o manejo do lixo
doméstico produzido em nossa cidade? ___
35. Você tem a preocupação de diminuir a
quantidade de lixo que é gerada na sua
casa?
1 ܆Sim
2 ܆Não
3 ܆Não sei
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Muito obrigado pela participação
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ANEXO A
AVALIAÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS ATRAVÉS DO IQR-VALAS

Fonte: CETESB (2006).

