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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado aborda a gestão de resíduos sólidos no 

município de Francisco Beltrão, a partir da década de 1970, buscando levantar 

primeiramente fatos históricos de como foi à evolução na geração e destinação dos 

resíduos sólidos. O estudo aponta como era realizada a coleta e os principais pontos de 

despejo de resíduos coletados no perímetro urbano, tendo estes pontos em comum a 

proximidade com recursos hídricos e os riscos ambientais oferecidos. Ressalta-se nesse 

sentido que as administrações municipais historicamente não demonstravam uma 

preocupação relevante com as questões ambientais, já que as formas de disposição dos 

resíduos coletados afetavam diretamente os recursos naturais, contaminando e 

comprometendo a flora e a fauna local, e oferecendo riscos à saúde da população, 

principalmente com surgimento de vetores causadores de doenças e a poluição dos 

recursos hídricos. Em resumo, o estudo buscou levantar informações da evolução na 

gestão dos resíduos sólidos, avaliando a participação do poder público municipal e o 

cumprimento das legislações decorrentes da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Para o referido estudo foram 

utilizadas pesquisas bibliográficas, consultas a documentos e entrevistas com 

Promotoria Pública Estadual, Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, antigos funcionários da prefeitura municipal de Francisco Beltrão, 

além de visitas in loco em diversos pontos do município. Como resultado, a gestão dos 

resíduos sólidos do município apresenta uma evolução muito positiva principalmente a 

partir do ano de 2001, ressaltando neste ano de forma relevante a construção do aterro 

sanitário, a implantação da coleta seletiva em 2006 e a partir do ano de 2010 a criação 

de eco pontos, a ampliação da coleta seletiva no perímetro urbano e rural e a elaboração 

do Plano Integrado de Resíduos Sólidos do município. Também aponta as 

irregularidades que ainda existem e sugere algumas alternativas para adequação das 

mesmas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão, Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva, Aterro Sanitário. 
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PROCESS ANALYSIS OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE 

MUNICIPALITY OF FRANCISCO BELTRÃO / PR FROM THE DECADE 1970. 

 

ABSTRACT 

 

This master's thesis focuses the solid waste´s management in Francisco Beltrão 

county, starting from the decade of 1970, seeking to raise at first historical facts of how 

was the evolution in the generation and disposal of solid waste. The study shows how it 

was carried out and the main points of dumping of waste collected within the city limits, 

taking these points in the proximity to water resources and the environmental risks 

offered. It is noteworthy in this regard that the municipal administrations historically not 

showed a significant concern with environmental issues, since the forms of provisions 

of the waste collected would affect directly the natural resources, contaminating and 

compromising the local fauna and flora, and offering health risks of the population, 

especially with the emergence of vectors that cause diseases and pollution of water 

resources. In summary, the present study sought to raise information of the evolution in 

the management of solid waste, aiming to evaluate the participation of the municipal 

public power and the fulfilment of laws aimed at the National Policy of Solid Waste 

(PNRS), Federal Law no. 12,305, of august 02, 2010. For that study literature searches, 

queries to documents and interviews with State Prosecutor, Environmental Institute of 

Paraná (IAP), former employees of the municipal government of Francisco Beltrão were 

used, in addition to site visits at various points the municipality. As a result, the 

management of solid waste in the county presents a very positive development mainly 

from the year 2001, highlighting this year the construction of the landfill, the 

implementation of selective collection in 2006, and from 2010 the creation of echo 

points, the expansion of selective collection in urban and rural area and the development 

of the Integrated Solid Waste Plan of the municipality. Also points out the deficiencies 

still exist, and suggests some alternatives to suit them. 

 

KEYWORDS: management, solid waste, selective collection, landfill. 
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1. Introdução 

 

1.1 . Justificativas e objetivos do trabalho 

 

Os problemas ambientais e sociais vêm intensificando-se em um ritmo 

acelerado, em virtude da expansão do capitalismo, do consumismo e da população 

mundial. A ocupação do espaço geográfico de forma desordenada e, por muitas vezes, 

sem preocupação com a manutenção de ciclos ecológicos fundamentais, vem 

transformando a paisagem e a própria dinâmica de funcionamento de ecossistemas.  

A urbanização faz com que áreas antes habitadas por um número pequeno de 

pessoas que conviviam com presença de vegetação e animais, sejam ocupadas por 

multidões de pessoas e por objetos técnicos presentes nas cidades e também no campo. 

Pessoas ansiosas por adquirir cada vez mais produtos que são ofertados na mídia 

e que se tornam objetos de desejo, valorizam cada vez mais o consumo de bens 

supérfluos, contribuindo para a concentração da riqueza nas mãos de grandes 

corporações. 

O modo de produção vigente, altamente produtivista, leva também ao aumento 

na geração de resíduos. Nos últimos anos, o volume de resíduos gerados no mundo vem 

sendo proporcionalmente superior ao crescimento populacional. Este é um dos 

principais motivos que levou à realização dessa dissertação, pois consideramos que a 

questão relacionada aos resíduos sólidos é um tema de suma importância, que envolve 

aspectos ambientais, socioeconômicos e políticos, e que estão presentes na vida de toda 

a sociedade. 

Um dos motivos para realizar essa pesquisa tem a ver com a experiência 

profissional do autor, que, desde o ano 2000, é funcionário público municipal de 

Francisco Beltrão, realizando atividades voltadas à saúde e o meio ambiente. No ano de 

2009, passou a ser coordenador de resíduos sólidos do município, sendo responsável 

pela coleta do lixo domiciliar e da coleta seletiva, além das demais atividades voltadas à 

geração e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e industriais. Ainda no ano 

de 2012, foi Secretário Municipal de Meio Ambiente, ou seja, o gestor responsável 

também pelos resíduos sólidos. 

O objetivo desta pesquisa foi em investigar o histórico e a situação atual no 

tocante à destinação dos resíduos sólidos no município de Francisco Beltrão/PR, 
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analisando a participação da sociedade, do poder público e demais entidades envolvidas 

nesse processo. 

Assim como outras cidades do Brasil, Francisco Beltrão que está localizado no 

sudoeste do Estado do Paraná, a uma distância de 500 quilômetros da capital Curitiba 

teve um aumento na população bastante significativa nas últimas décadas, passando de 

48.762 habitantes em 1980 para 80.727 habitantes em 2012, segundo dados e 

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).  

Com este crescimento e considerando que a grande maioria desta população se 

concentra na área urbana, a geração de resíduos sólidos ganha importância no contexto 

ambiental e socioeconômico, pois a destinação dos mesmos pode acarretar grandes 

prejuízos ambientais caso não seja realizada de forma adequada. Por outro lado, os 

resíduos sólidos constituem uma fonte de renda para diversas famílias, já que há uma 

parcela da população que vive ou sobrevive da coleta e reciclagem desses resíduos. 

Com as novas políticas públicas voltadas aos resíduos sólidos é pertinente 

investigar como está a gestão municipal no que diz respeito a este assunto. A Lei 

Federal nº. 12.305 de 02 de agosto de 2010 prevê aos municípios a elaboração do Plano 

Municipal Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMIGRS), assim como o 

fim dos lixões e implantação de aterros sanitários. 

Além do mais, essa lei responsabiliza além do poder público, todos os setores e 

atores envolvidos na geração e destinação dos resíduos sólidos. Artigos referentes à 

responsabilidade compartilhada e logística reversa fazem parte desta lei que dá mais 

deveres que direitos aos envolvidos. 

Mesmo que tardia essa nova política pública vem ao encontro da necessidade de 

que todos repensem o volume de resíduos que vem sendo gerado e qual o melhor 

destino para ele.  

Dessa forma, a realização de um estudo mais aprofundado referente ao 

cumprimento desta legislação ambiental direcionada aos resíduos sólidos pelo 

município de Francisco Beltrão, pesquisando a situação histórica e atual, pode 

contribuir para uma avaliação mais precisa sobre os pontos positivos e negativos 

obtidos até o momento e visualizar um planejamento futuro na geração e destinação 

final dos resíduos sólidos do município. 

É importante observar se existem programas por parte do poder público que 

contribuem para a destinação adequada dos diferentes tipos de resíduos; como a 

sociedade participa nesse processo; se as empresas estão cumprindo as determinações 
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previstas na lei; quais os destinos dos resíduos gerados no município; enfim, analisar 

todos os fatores envolvidos no gerenciamento dos resíduos sólidos em Francisco 

Beltrão. 

Verificar a ocupação do espaço geográfico e transformações na paisagem local a 

partir da geração e destino dos resíduos sólidos, também são temas importantes a serem 

abordados nesta pesquisa.  

Muitos são os atores envolvidos e vários fatores que fazem parte dos processos 

de geração e destinação dos resíduos sólidos. Essas formas de utilização do meio 

ambiente (matéria-prima de produtos, possíveis contaminações, etc.) acabam exercendo 

influência no espaço geográfico, de modo que os resíduos sólidos podem ser enfocados 

em pesquisas geográficas pautadas em diferentes abordagens teórico-metodológicas.  

A destinação adequada dos resíduos sólidos faz com que ocorram ganhos 

ambientais e socioeconômicos. O ideal seria a não geração de resíduos inorgânicos e 

contaminantes, mas num mundo capitalista e consumista esta opção é, assim como a 

maioria dos produtos gerados por ele, totalmente descartada. Então, resta trabalhar a 

conscientização das pessoas e aplicação das políticas públicas para procurar reduzir o 

volume de resíduos gerados e aproveitá-los da melhor forma possível, seja através do 

reuso e/ou da reciclagem. 

A relação sociedade-natureza fica evidenciada quando a população faz ou não 

sua parte na geração de lixo, na separação ou não dos tipos diferentes de resíduos e na 

importância dada pelos setores públicos quanto à coleta e destino dos resíduos sólidos 

urbanos. A preocupação com aspectos ambientais e sociais deve se dar de forma 

integrada na gestão de resíduos sólidos e o planejamento das ações é fundamental para 

uma gestão adequada. 

 

Objetivos da pesquisa 

 

 Levantar informações sobre a situação dos resíduos sólidos a partir de dados 

globais e nacionais; 

 Verificar na literatura o impacto que os resíduos sólidos exercem sobre o meio 

ambiente e a ocupação do espaço geográfico; 
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 Avaliar a trajetória de disposição dos resíduos sólidos no município de Francisco 

Beltrão, considerando o lixão da Água Branca
1
 até a implantação do aterro 

sanitário municipal e sua operacionalização, considerando sujeitos e instituições 

envolvidos com a questão; 

 Levantar dados sobre a coleta seletiva avaliando a participação do poder público 

nesse processo; 

 Realizar a caracterização dos resíduos sólidos destinados no aterro sanitário; 

 Refletir sobre os avanços e as principais dificuldades encontradas no processo de 

gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Francisco Beltrão e no 

atendimento das novas exigências legais para o setor. 

 

1.2. Escopo da dissertação e metodologia 

 

Essa dissertação apresenta-se dividida em nove itens. No item um são 

apresentados a introdução, a metodologia, os objetivos e as justificativas, bem como o 

escopo geral do estudo proposto.  

No item dois é apresentada uma revisão bibliográfica com uma abordagem do 

histórico da geração dos resíduos sólidos num contexto mundial, considerando como a 

ação antrópica contribuiu na ocupação do espaço geográfico e na transformação da 

paisagem através do crescimento populacional, da urbanização, do consumismo e da 

consequente geração de resíduos sólidos, fenômenos potencializados pelo predomínio 

do modo de produção capitalista, exemplo de textos de: Bindone e Povinelli (1999), 

Lerípio (2004) e Santos (2006). 

A pesquisa busca apresentar no item três as características e tipologias de cada 

tipo de resíduo, de acordo com sua origem, degradabilidade, periculosidade, entre 

outros aspectos, além de várias normas legais no âmbito federal, estadual e municipal. 

O quarto item apresenta um levantamento sobre os métodos de disposição final 

de resíduos sólidos, caracterizando as principais formas utilizadas e os percentuais 

encontrados no Brasil de lixões a céu aberto, aterro controlado e aterro sanitário. 

                                                           

1
 Terreno na comunidade da Água Branca onde por um período de dezesseis anos os resíduos coletados 

na cidade de Francisco Beltrão foram depositados. 
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Os aspectos sociais ligados à geração e destinação dos resíduos sólidos são 

apresentados nos item cinco. É possível observar como um grande número de famílias 

brasileiras sobrevive da coleta e comercialização de materiais recicláveis. 

No item seis são citadas as principais legislações ambientais brasileiras ligadas à 

regulamentação da geração e destinação dos resíduos sólidos, com destaque para a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pela Lei Federal nº. 12.305 de 

agosto de 2010. 

O cenário no tocante aos resíduos sólidos passa por mudanças com essa nova 

política. A responsabilidade compartilhada e a logística reversa são dois exemplos que 

contribuem positivamente para essa nova fase. Além do mais, os municípios passam a 

ter um prazo para elaboração de um plano integrado de resíduos sólidos, contemplando 

a implantação da coleta seletiva, a eliminação de lixões a céu aberto e a construção de 

aterros sanitários. 

Após realizar um estudo bibliográfico, a pesquisa passou a abordar a situação 

dos resíduos sólidos dentro do município de Francisco Beltrão, sendo que o item sete 

relata o histórico dos resíduos sólidos gerados e qual era sua destinação, dando ênfase 

aos fatos desde a criação até a desativação e recuperação do Lixão da Água Branca. 

Relata sobre a coleta seletiva do município, como foi a sua implantação e o processo de 

ampliação de cobertura nos bairros e nas comunidades do interior, através do 

levantamento de dados atualizados sobre o percentual de cobertura e o volume de 

materiais recicláveis coletados pela Prefeitura junto à Associação dos Catadores de 

Papel. 

Ainda são apresentados os resultados da caracterização dos resíduos sólidos 

gerados na área urbana do município que são destinados no aterro sanitário municipal. 

Além desses dados atuais, são realizados comparativos com trabalhos de outros autores 

realizados no ano de 2008 (FIORESE, 2008; FERREIRA, 2008). 

Ao final a pesquisa apresenta conclusões a partir das informações levantadas e 

sugestões para resolver problemáticas encontradas. 

Para obtenção das informações primárias, a pesquisa empírica foi desenvolvida 

com base em visitas in loco e em entrevistas com gestores municipais, promotor público 

estadual, responsáveis por entidades ligadas à coleta seletiva e de moradores da cidade, 

além da experiência vivida pelo autor por ser funcionário público e realizar atividades 

voltadas à destinação dos resíduos sólidos do município. 
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Procedimentos metodológicos realizados 

 

O trabalho ainda buscou dados recentes de como o município está cumprindo a 

nova legislação, considerando os seguintes aspectos:  

 Observação da situação e do tempo de vida útil do aterro sanitário, através de 

visita in loco entrevistas com técnicos responsáveis pela gestão do aterro 

(prefeitura) e da fiscalização deste (Instituto Ambiental do Paraná); 

 Levantamento do percentual de cobertura da coleta de lixo domiciliar urbano 

junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o intuito de conhecer a 

abrangência da coleta seletiva, incluindo as comunidades do interior do 

município;  

 Levantamento de dados da caracterização do lixo depositado no aterro sanitário 

através da determinação da composição gravimétrica dos resíduos
2
, onde foi 

feita a separação de cargas de diferentes bairros da cidade; quarteamento do 

material; separação e pesagem de cada tipo diferente de resíduo;  

 Comparação dos dados levantados com pesquisas anteriores sobre a 

caracterização do lixo, realizadas por Fiorese (2008) e Ferreira (2008); 

 Pesquisa e análise de documentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

sobre o processo da coleta diferenciada de produtos de resíduos de serviço de 

saúde, pneus, eletroeletrônicos, lâmpadas, embalagem de agrotóxicos, entre 

outros;  

 

Para atingir os objetivos traçados na pesquisa, foram analisados documentos 

como projetos, programas, folders, ofícios entre outros na Prefeitura Municipal; 

processos administrativos no Ministério Público Estadual e no Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), além de outras entidades envolvidas de alguma forma com a gestão dos 

resíduos sólidos do município. Destacam-se, nesse contexto, projetos, programas e 

diagnóstico do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

                                                           

2
 ABNT NBR 10007/2004, sendo que no item 2.1 define o conceito de amostra composta como “Soma de 

parcelas individuais do resíduo a ser estudado, obtidas em pontos, profundidades e/ou instantes diferentes, 

através dos processos de amostragem. Estas parcelas devem ser misturadas de forma a se obter uma 

amostra homogênea” (p.1). 
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Também foram realizadas visitas em locais onde ocorrem os processos de 

separação e de destinação dos resíduos, como na Associação dos Catadores de Papel, no 

aterro sanitário municipal, em empresas de coleta de resíduos de serviços de saúde, 

entre outros. Nestas visitas foram observados detalhes do processo de destinação dos 

diferentes tipos de resíduos que são coletados, estimando volume e a tipologia dos 

mesmos. 

Outra forma de obter informações foi através de entrevistas com pessoas ligadas 

ao processo em diferentes setores como poder público, catadores, antigos funcionários 

públicos e demais pessoas que forneceram informações de como era e como está 

atualmente o processo de coleta e destinação dos resíduos sólidos do município.  

Foram realizadas entrevistas com o promotor do Ministério Publico Estadual Dr. 

Fabrício de Almeida Trevizan, com antigos funcionários da prefeitura como o Senhor 

Nelson Carlet, que foi o primeiro motorista da coleta de lixo com caminhão 

compactador do município, com Nelson Morgan, Engenheiro Agrônomo responsável 

pelos resíduos sólidos na década de 1980 e atuais funcionários da prefeitura municipal 

dos setores de Meio Ambiente e Urbanismo e moradores de bairros próximos ao aterro 

sanitário.   

A leitura e análise de leis ambientais permitiram um melhor entendimento das 

normas atinentes à questão, ou seja, de como cada setor deve agir para o cumprimento 

das leis. Enfocamos a Lei Federal nº. 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo considerada um marco histórico na 

adequação e normatização da destinação final dos resíduos sólidos no país. 

A análise sobre a trajetória da disposição/tratamento dos resíduos sólidos em 

Francisco Beltrão procurou considerar elementos positivos e negativos e, desta forma, 

contribuir no processo atual e futuro da gestão dos resíduos sólidos nesse município. 
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2. Resíduos sólidos: origens, problemáticas e legislações 

 

A natureza absorve tudo aquilo que é gerado por ela própria, ou seja, rejeitos 

advindos pelo próprio processo natural do meio ambiente. A vegetação e os animais, ao 

morrerem e não serem utilizados nas cadeias alimentares são incorporados ao solo, 

assim como seus elementos constituintes (folhas, galhos, raízes, frutos e fezes). O 

espaço geográfico ocupado pelos mais variados seres vivos é o palco e o destino de tudo 

o que ali existe. 

A partir da intervenção antrópica, o espaço geográfico vem sendo 

constantemente transformado. Além das retiradas de elementos da natureza para os 

diversos tipos de uso, o homem também é responsável pela geração de resíduos e 

rejeitos a partir dos processos produtivos. Assim, as origens do que se denominam 

resíduos sólidos – conhecidos popularmente como lixo – estão nessa relação de uso e 

nas consequências da ação antrópica sobre o meio ambiente. 

Enquanto o homem produzia apenas para sua subsistência e não tinha acesso a 

muitas técnicas, a quantidade e o tipo de resíduos gerados eram basicamente orgânicos e 

desencadeava impactos ambientais insignificantes. 

No começo da história do homem, a configuração territorial 

limitava-se ao conjunto dos complexos naturais. À medida que 

a história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas 

obras dos homens: estradas, plantações, casas, depósitos, 

portos, fábricas, cidades, etc.; verdadeiras próteses. Cria-se uma 

configuração territorial que é cada vez mais o resultado de uma 

produção histórica, que tende a uma negação da natureza 

natural, substituindo-a por uma natureza inteiramente 

humanizada (SANTOS, 2006, p. 39). 

   

Com o passar dos tempos, os avanços tecnológicos aliados ao crescimento 

populacional, à expansão agrícola, industrialização, consumismo e ao consequente 

aumento da quantidade de sobras e rejeitos gerados, deram início a uma nova era: a era 

do lixo. Além dos resíduos de origem orgânica, decompostos em processos biológicos, 

surgiram os resíduos químicos/inorgânicos, que necessitam de um tratamento 

diferenciado e mais complexo para a eliminação de poluentes e contaminantes. Por sua 

vez, esses resíduos possuem um potencial de contaminação variado (solo, águas, seres 

vivos), gerando doenças para pessoas, animais e plantas, de forma direta ou indireta. 

O aumento dos resíduos foi constante, de modo que a natureza não conseguiu 

mais absorver rapidamente os rejeitos que o homem e suas atividades passaram a gerar. 

Objetos produzidos a partir de materiais como vidros, polietilenos, borrachas e metais, 
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além de resíduos químicos e/ou tóxicos, passaram a ser descartados no meio ambiente. 

Os problemas ambientais começaram a surgir, dando indícios do que seria um dos 

principais desafios da humanidade. 

A expansão do modo de produção capitalista e o aumento da quantidade e da 

descartabilidade de produtos tem elevado gradativamente a quantidade de materiais 

considerados rejeitos. 

Até pouco tempo, todo material considerado não reutilizável era chamado de 

lixo. A palavra lixo é de algo que pode ser descartado, pois já não tem mais nenhuma 

utilidade, porém, há quem compare o lixo com uma “praga ou erva daninha” 

(DASHEFSKY, 2003, p.175). 

O termo lixo passou a ser substituído por resíduo sólido, devido ao fato de que a 

maior parte desses resíduos pode ser reaproveitada, total ou parcialmente. Se 

considerarmos como exemplo uma residência urbana, as pessoas que a habitam geram 

os mais variados tipos de resíduos. Na alimentação, são restos orgânicos (sobras de 

frutas, verduras e demais alimentos), além de vegetais provenientes da limpeza de 

jardins, que podem ser aproveitados através de um processo de compostagem, tornando-

se adubo. Ainda temos diversas formas de embalagens que acondicionam os alimentos, 

desde plástico, papel, vidros e metais, que quase em sua totalidade podem passar por um 

processo de reciclagem, transformando-se em novos produtos. 

Além destes, outros produtos como eletroeletrônicos, pneus, madeiras e roupas 

também podem ter um destino, através do processo de reutilização ou reaproveitamento. 

Desta forma podemos considerar apenas os rejeitos como papéis de uso higiênico, 

fraldas e similares é que são considerados lixo, ou seja, que não possuem atualmente 

uma forma de aproveitamento. O gerenciamento de resíduos sólidos trás benefícios 

importantes tanto no aspecto ambiental como econômico. 

Segundo Tchobanoglous et al. (1993), gerenciamento de resíduos sólidos pode 

ser definido como a disciplina associada ao controle da geração, estocagem, coleta, 

transferência, transporte, processamento e disposição dos resíduos sólidos, de acordo 

com princípios de saúde pública, econômicos, de engenharia, de conservação, estéticos, 

e de proteção ao meio ambiente, sendo também responsável pelas atitudes públicas.  

 Dessa forma, o gerenciamento de resíduos exige o emprego das melhores 

técnicas na busca do enfrentamento da questão. A solução do problema dos resíduos 

pode envolver uma complexa relação interdisciplinar, abrangendo os aspectos políticos 
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e geográficos, o planejamento local e regional, elemento de sociologia e demografia, 

entre outros.  

 Gerenciar os resíduos de forma integrada é articular ações normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento que uma administração municipal 

desenvolve, apoiada em critérios sanitários, ambientais e econômicos, para coletar, 

tratar e dispor o lixo de uma cidade. 

A Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, trás entre outras definições o que 

significa o gerenciamento de resíduos sólidos: 

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas 

de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com 

plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma 

desta Lei; (BRASIL, 2010, art. 3° inc. X). 
 

O gerenciamento de resíduos sólidos quando realizado de maneira adequada, 

com projetos elaborados por técnicos e postos em prática corretamente, minimizam os 

efeitos causados pela geração destes resíduos.  

Para implementação de um modelo de gestão de resíduos sólidos é importante 

buscar exemplos que contemplem os múltiplos aspectos que o trato da questão exige. 

Vamos citar no quadro 01 dados baseados em Schalch, Almeida Leite, 

Fernandes Júnior, Castro (2002) - Schalch et al. (2002) um modelo de gestão na área de 

resíduos sólidos na França. 

Quadro 01 - Gestão de resíduos na França 

Hierarquia política Arranjos institucionais Instrumentos legais Mecanismos de 

financiamentos 

 Comunas 

 Cantões (varias 

comunas) 

 Arrondissements 

(vários cantões) 

 Departamentos 

(Estados) 

 Regiões 

Administrativas 

 Governo Central 

 

 

 

 

 

Diretrizes para Gestão de 

Resíduos 

 Minimização da 

produção 

 Classificação 

Governo Central 

 Ministério do Meio 

Ambiente 

 Ministério da 

Indústria  

Agentes responsáveis pela 

política de resíduos no país 

função normativa e 

articulação interinstitucional. 

 

Coletividades locais (Regiões 

Administrativas) 

Planejamento, suporte para 

abertura de centros de 

estocagem saõ assistidos por 

comissões constituídas por: 

 Serviços de estado 

 Agencias 

 Conselhos 

regionais 

Legislação de Resíduos 

Lei de 1975 

- Estabeleceu a política 

de resíduos 

- Princípios de que o 

poluidor pague – 

responsabilidade do 

produtor 

- Criação da ANRED 

(Agência Nacional para 

a Recuperação e 

Eliminação de 

Resíduos) 

 

Lei de 1992 

- prioriza a valorização 

de resíduos 

- aplica noção de 

“resíduos últimos” 

- atua desde a base 

Os departamentos 

devem ser 

autossuficientes, 

entretanto existe a 

possibilidade de ajuda 

financeira às comunas 

que acolhem novas 

instalações em seu 

território. Este auxílio é 

oriundo dos fundos de 

modernização da gestão 

de resíduos. 

  

A ADEME também 

pode ajudar 

financeiramente as 

comunas a manterem 

operações exemplares. 

Agências de água como 

a do Sena-Normandia, 
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seletiva 

 Recuperação e 

reconversão 

 Tratamento 

(biológico ou 

incineração) 

 Disposição final 

 Organizações 

profissionais 

 Associações de 

proteção ao meio 

ambiente 

 Personalidades 

qualificasdas 

 

Departamentos  

Planificação e contole de 

instalações 

 

Indústrias  

Produtor: responsável pelo 

tratamento: investimento e 

valorização 

 

Estabelecimentos Públicos 

ADEME: agência de meio 

ambiente e do controle de 

energia – pesquisa, suporte 

para o preparo de 

regulamentações 

tecnológicas, vistorias, 

conselho e difusão. 

 

Agências de água: ajuda aos 

investimentos (tratamento) e 

ajuda para eliminação 

(produtores) 

- combate a inflação de 

embalagens 

- organiza os transportes 

de resíduos 

- informa ao público 

 

 

Lei de 1995 

- transfere a planificação 

dos departamentos para 

as coletividades locais 

- amplia a extensão da 

tabela de resíduos 

industriais especiais 

(estocagem e 

tratamento) 

- define uma política de 

reabilitação de sítios 

poluídos 

podem ajudar 

financeiramente as 

atividades relacionadas 

aos resíduos especiais, 

tais como: 

desenvolvimento de 

tecnologia própria, 

estudos para alternativas 

de gestão de resíduos, 

meios de eliminação 

(transporte e tratamento 

nas instalações coletivas 

convencionadas pela 

agência).  

Elaboração: Vilmar Rigo (julho 2014). 

 

Apesar de a França viver uma realidade diferente que o Brasil, observa-se que o 

enfrentamento dos impasses decorrentes do gerenciamento e da gestão de resíduos passa 

por diretrizes muito semelhantes.  

Cada um à sua maneira deve resolver satisfatoriamente as questões vinculadas 

ao tema dos resíduos. O importante é que cada país leve em consideração sua realidade 

socioespacial, identificando os problemas mais urgentes e procurando solucioná-los 

durante o processo de gerenciamento dos resíduos sólidos.  

 

O gerenciamento deve ser realizado em nível nacional, estadual e municipal, 

mas pode ser desenvolvido em uma empresa ou mesmo em uma residência. Basta 

diferenciar cada tipo de resíduo gerado e destina-los de forma adequada de acordo com 

suas características. Sempre que possível, é importante optar quando possível pelo reuso 

dos materiais, pois o aproveitamento trás benefícios econômicos e minimiza os 

impactos ambientais. 

Existe uma diferença entre reuso e reciclagem que é preciso entender para 

realmente aproveitar e destinar ainda melhor os resíduos sólidos. Os resíduos sólidos 
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urbanos domiciliares, comerciais ou industriais podem ser reutilizados, recuperados ou 

reciclados.  

É necessário que a sociedade entenda que a reciclagem é uma opção de 

destinação de resíduos sólidos importante, pois envolve aspectos sociais, econômicos e 

ambientais. Porém, é mais importante que antes dos materiais serem encaminhados a 

reciclagem, eles primeiramente tenham passado por um processo de seleção para 

recuperação ou reutilização. 

De acordo com programa Desperdício Zero, da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná (SEMA), 2009, os resíduos sólidos gerados 

devem sempre passar por um processo de gerenciamento integrado de resíduos e o seu 

alicerce são os três R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Reduzir significa diminuir a 

quantidade de resíduo gerado, consumindo apenas o necessário. Reutilizar é dar nova 

utilidade a materiais que são considerados inúteis, e Reciclar, é separar e processar 

materiais, transformando-os em novos produtos. 

Na Lei nº 12.305/2010, o termo Reciclagem tem a seguinte definição: 

Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolvem a 

alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 

biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos 

produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos 

pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e 

do Suasa (BRASIL, 2010, art. 3° inc. XIV). 

 

Portanto, a reciclagem é um processo em que, após a separação, os materiais 

passam por uma transformação e uma alteração de suas propriedades. O resultado desse 

processo gera uma nova matéria prima, que de acordo com suas características podem 

gerar novos produtos. 

A Lei nº 12.305/2010 também define a reutilização dos resíduos, ou seja, o 

reuso, que consiste em dar outra forma de aproveitamento a algo que não serve mais de 

acordo com a sua utilização de origem. 

Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos 

sem sua transformação biológica, física ou físico-química, 

observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 

órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do 

Suasa (BRASIL, 2010, art. 3° inc. XVIII). 

 

Exemplos de reutilização estão no uso de latas de tinta vazias para plantio de 

flores; garrafas pet (polietileno tereftalato) para plantio de verduras ou ainda para 

confecção de aquecedor solar; pneus como matéria prima de energia de caldeiras ou 
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mistura asfáltica; poliestireno expandido (isopor) para enchimento de sofá puff; retalhos 

de malhas para confecções de estopas de limpeza e/ou tapetes; e muitos outros 

exemplos em que materiais podem ter uma nova utilização. 

Observando essas definições é possível afirmar que a destinação dos resíduos 

sólidos deve ser racional, ou seja, primeiro reduzir a geração e depois evitar a 

destinação inadequada para não causar contaminações ambientais. Em seguida, procurar 

reutilizar os objetos e após esses processos, separar e encaminhar para reciclagem. 

A sensibilização das pessoas sobre a separação e reciclagem de resíduos sólidos 

urbanos implica o desenvolvimento e aplicação de programas de coleta seletiva e de 

processos formativos. Caso contrário, corre-se o risco da população acreditar que, ao 

participar da coleta seletiva, quanto mais lixo for reciclado melhor, o que leva ao 

aumento da produção de resíduos. 

Além da geração de resíduos pelas residências, esse processo é bem mais 

significativo em empresas, sejam elas comerciais ou de serviços e, sobretudo nas 

indústrias. Se elas adotam a separação dos resíduos gerados, a grande maioria pode ser 

reaproveitada ou reciclada. Nesse caso, é importante que todos os funcionários tenham 

consciência da importância da separação dos materiais e de seu aproveitamento.  

Assim, estará acontecendo um ganho ambiental e também econômico. Muitas 

empresas incentivam os funcionários a separarem os materiais, pois normalmente 

muitos desses resíduos geram custos para a destinação final se destinados como rejeitos 

para empresas especializadas. Então, quanto maior a quantidade de lixo separado para 

reutilização ou reciclagem, menor será a quantidade de rejeitos que geram despesas para 

que a empresa os destine. 

A participação da sociedade tende a crescer e levar a uma cobrança maior no que 

diz respeito à fiscalização e à punição de empresas e instituições diversas que não 

tratem seus resíduos gerados de forma adequada ou que não cumpram suas funções no 

tocante à gestão dos resíduos sólidos urbanos, bem como de outros tipos de resíduos.  

Havendo pressão por parte sociedade sobre empresas e governos, ambos passam 

a dar mais importância à gestão ambiental. Ou seja, a sociedade conhecendo as normas, 

exige que as empresas cumpram seu papel referente à política da logística reversa da Lei 

Federal nº. 12.305/2010:  

Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico 

e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos 

e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 
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em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada; (BRASIL, 2010, art. 

3 inc. XII).  

 

Os materiais após seu uso ou consumo possuem uma grande possibilidade de 

aproveitamento, seja através do reuso ou através da reciclagem.  

Nesse sentido é que funciona a logística reversa devendo haver um 

compartilhamento de responsabilidade desde os fabricantes/geradores, até os 

consumidores finais. Os comerciantes possuem um papel fundamental, pois servem 

como intermediários nesse processo, devendo receber os produtos após uso, que foram 

vendidos aos seus clientes e encaminhar para as empresas fabricantes realizarem a 

reciclagem. 

A população também deve contribuir fazendo sua parte, separando os diferentes 

tipos de materiais e disponibilizando-os de forma adequada para coleta. 

Tudo isso está disposto na Lei Federal nº. 12.305 de agosto de 2010, que trata da 

responsabilidade compartilhada: 

É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e 

encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, consoante às atribuições e procedimentos 

previstos nesta Seção (BRASIL, 2010, art. 30). 

 

Embasadas nessa legislação e com informações divulgadas de forma constante 

na mídia, muitas empresas passam a adotar programas ambientais, criando padrões de 

segurança e proteção ambiental, além da implantação de controles para a gestão de 

resíduos e da preocupação com a quantidade de recursos consumidos. 

Atentas aos consumidores mais conscientes e exigentes, muitas empresas 

investem em produtos considerados saudáveis ecologicamente, ou seja, os chamados 

Produtos Verdes, e participam de programas de reciclagem. Elas montam eco pontos 

para coleta de resíduos originários de seus produtos; distribuem panfletos de educação 

ambiental e realizam outras ações que chamam a atenção da população e, logicamente, 

de novos consumidores. 

No marketing verde, os consumidores desejam encontrar a 

qualidade ambiental nos produtos e serviços que adquirem. 

Percebemos assim, que nenhum esforço por parte das empresas 

tem sentido, se os consumidores insistirem em continuar 

consumindo determinados bens que agridam a natureza 

(KOTLER, 2002, p. 94). 
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Cabe salientar que essas ações estão, sobretudo, ligadas à redução de custos e a 

um marketing ecológico por parte das empresas, ou seja, muitas empresas aproveitam as 

obrigações da lei no cumprimento das questões ambientais e fazem propaganda de seus 

produtos e serviços como ambientalmente corretos. Se a empresa estiver reduzindo sua 

geração de resíduos, esse fato é positivo, porém se a preocupação estiver mais no 

marketing do que em mudanças nos processos produtivos, determinadas ações podem 

ter poucos benefícios ambientais efetivos, caracterizando o chamado greenwashing
3
. 

Um exemplo que podemos citar sem entrar no mérito de marcas está no setor de 

automobilismo, que gera impactos, como a poluição do ar, o consumo de energia e de 

recursos naturais, mas que induz o consumidor a pensar que, ao comprar o seu 

automóvel estará contribuindo para preservar o ambiente e promover a sustentabilidade, 

em virtude de algum mecanismo ecologicamente correto no veículo ou de algum 

processo produtivo considerado sustentável.  

 

2.1. Resíduos sólidos como objeto da análise geográfica  

 

No meio urbano, os resíduos sólidos são um tema amplo e diversificado para a 

Geografia, tendo abordagens pautadas na geração de resíduos, na destinação (adequada 

e inadequada), no potencial de contaminação, na reciclagem, bem como em questões 

sociais e culturais relacionadas ao tema, como os coletores de materiais, o despejo 

inadequado de lixo, ações de educação ambiental, entre outras.  

Os aspectos que mais chamam a atenção quando relacionados aos resíduos 

sólidos urbanos são referentes à sua produção, transporte, tratamento e reciclagem, que 

podem tratar das consequências sociais, econômicas, ambientais e políticas relacionadas 

à questão do lixo. 

É comum em grandes cidades observar a movimentação de veículos envolvidos 

na coleta de lixo e demais resíduos gerados pelos domicílios e empresas das mais 

diversas atividades. Também é comum ver muitos catadores com carrinhos e carroças 

que recolhem materiais recicláveis para o sustento de suas famílias. 

                                                           

3
 Greenwashing é um termo utilizado para identificar empresas que usam o termo “verde” como 

marketing (KOTLER, 2002). 
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Portanto, muitos são os atores envolvidos e vários fatores que fazem parte dos 

processos de geração e destinação dos resíduos sólidos. Essas formas de utilização do 

meio ambiente (matéria-prima de produtos, possíveis contaminações, etc.) acabam 

exercendo influência no espaço geográfico, de modo que os resíduos sólidos podem ser 

enfocados em pesquisas geográficas pautadas em diferentes abordagens teórico-

metodológicas.  

Os resíduos sólidos são causa de problemas abordados pela Geografia. A 

ocupação do espaço urbano por atividades voltadas a separação e destinação de resíduos 

de materiais recicláveis, por exemplo, são motivos de protestos e insatisfação da 

população que mora nas proximidades. A alegação de que o local sofre desvalorização 

econômica, que aumenta a presença de vetores como ratos e insetos além do incômodo 

da movimentação de veículos e pessoas envolvidas no processo, são fatos alegados pela 

vizinhança que é contrária a estas atividades nas áreas urbanas. 

Outro fato observado que merece atenção especial por estudiosos da Geografia é 

a instalação de aterros sanitários para destinação do lixo gerado na cidade. Neste caso, 

vários aspectos devem ser observados, como a distância de núcleo de população, os 

riscos de contaminação do lençol freático (se não executado de acordo com projeto e 

normas especificas), a movimentação dos veículos de transportes do lixo por ruas de 

bairros residenciais, entre outros. 

Normalmente, os sistemas de gestão de resíduos sólidos na maior parte dos 

municípios brasileiros não recebem a atenção necessária. A maior preocupação está na 

falta de planejamento adequado, sendo que muitos recursos e esforços são 

desperdiçados ao longo dos anos. 

Projetos que às vezes são bem elaborados e não saem do papel ou projetos que 

são abandonados por motivos políticos (troca de gestores municipais, falta de 

continuidade das ações ou ainda por falta de renovação de contrato por empresas 

terceirizadas), prejudicam o processo de sensibilização, coleta e destinação em relação 

aos resíduos sólidos. 

Muitas políticas públicas são voltadas à gestão de resíduos sólidos, pois há uma 

necessidade de leis, programas e projetos que deem embasamento para as 

responsabilidades de todos os envolvidos, desde a geração até o destino final dos 

resíduos. 
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A preocupação com aspectos ambientais e sociais deve se dar de forma integrada 

na gestão de resíduos sólidos e o planejamento das ações é fundamental para uma gestão 

adequada. 

É preciso, para compreender a dinâmica das relações societárias 

com a natureza, não separar o tempo do espaço que é produzido 

socialmente. E não separar também a natureza da sociedade, o 

que significa compreender a diversidade social e as formas 

pelas quais a sociedade se apropria e transforma esta natureza e 

produz o espaço social (RODRIGUES, 2007, p. 16). 

 

Dentro do mesmo lugar existe uma diversidade muito grande de níveis sociais. 

Por exemplo, enquanto alguns geram um volume muito grande de resíduos, pelo alto 

poder de compra e de consumo, muitas famílias têm na coleta das sobras destes resíduos 

sua principal renda. Existem territorialidades que envolvem os sujeitos coletores dos 

resíduos sólidos, tanto no sentido de cooperação quanto de disputas. 

 Outra ferramenta para a análise de aspectos ligados aos resíduos sólidos está em 

dados estatísticos. É comum haver comparativos de volumes de resíduos gerados, por 

exemplo, em diferentes países. Também é comum o levantamento do volume per capta 

de resíduos gerados dentro de um município e de dados referentes a quantidade de 

cidades que possuem programas de coleta seletiva ou aterro sanitário. 

  

2.2. Geração de resíduos e sua evolução 

 

No início da civilização, os resíduos gerados eram basicamente decorrentes da 

produção de excrementos. Com o início das atividades agrícolas e da produção de 

ferramentas e de armas, começaram a surgir os chamados passivos ambientais
4
. 

A história conta que há uma relação próxima entre cidade e a geração dos 

resíduos, pois a maior parte dos resíduos sólidos é gerada no meio urbano. A destinação 

                                                           

4 Passivo Ambiental é o rol de danos e impactos ambientais gerados – pela natureza da atividade ou 

acidentalmente, ou ainda; herdados por determinada atividade, cuja identificação e tratamento se 

consolidam como responsabilidade social, ou seja, obrigação oficial ou de seu próprio interesse e decisão 

da empresa/empreendedor/proprietário equacionar em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento 

sustentável. (http://www.ibepoteq.org.br/passivoAmbiental.html-04 de setembro 2013). 

 

 

http://www.ibepoteq.org.br/passivoAmbiental.html#passivo
http://www.ibepoteq.org.br/passivoAmbiental.html-04%20de%20setembro%202013
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inadequada talvez seja o principal desses problemas e esse fator gera outras 

consequências. 

Sempre que algum objeto está disposto na superfície, a tendência é que em 

algum momento este vá para uma rede de drenagem e consequentemente cause a 

contaminação de um recurso hídrico. Acontece a partir daí o desafio de garantir água 

potável para o abastecimento; a necessidade do escoamento de resíduos líquidos; a 

redução dos riscos sanitários nos espaços públicos, etc.  

Os resíduos sólidos “são restos materiais descartados, que algum dia 

representaram artefatos cuja confecção ou manufatura seguiam propósitos e normas 

culturais próprias durante um determinado período de tempo” (ANDRADE, 2006, p. 

20). Os resíduos envolvem, portanto, aspectos culturais e são fundamentais para o 

estudo das práticas pretéritas das sociedades. Os artefatos que comumente podem servir 

para este tipo de trabalho são resultados de transformações técnicas, como armas e 

vasos cerâmicos. 

Milton Santos (2006), afirma que a principal forma de relação entre homem e a 

natureza é dada pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e 

sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e cria o espaço. 

Nesse sentido é claro observar que o homem produz e principalmente modifica o 

espaço que ele ocupa. A geração de rejeitos relacionados às atividades do cotidiano é 

um exemplo claro da modificação do espaço.  

A geração de rejeitos, a sua disposição, coleta, transporte e destinação final 

envolve vários setores da sociedade, como a administração pública, que coleta e destina 

os diferentes tipos de resíduos domiciliares; todos os moradores; aqueles que vivem da 

coleta e venda de materiais recicláveis; empresas que comercializam ou transformam 

esses materiais, entre outros.  

Enfim, as atividades cotidianas geram resíduos sólidos e as técnicas aplicadas, 

tanto no momento de produzir algum objeto ou de dispor os resíduos dos processos 

produtivos, têm íntima relação com os resíduos sólidos. 

A sociedade, de forma geral, passou a consumir mais, motivada pelo melhor 

poder aquisitivo e pela maior oferta de produtos no mercado. Cada vez mais o espaço 

geográfico passou a ter um ocupante indesejável, o lixo. 

Existe uma disparidade muito grande em locais diferentes no mundo no que diz 

respeito à quantidade e aos diferentes tipos de resíduos gerados. Os países considerados 

desenvolvidos geram uma quantidade muito grande de resíduos se comparada aos países 
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subdesenvolvidos. Isso pode ser observado e diferenciado pelo poder de consumo da 

população.  

De acordo com Santos (2003), o lixo pode ser considerado o retrato da 

sociedade, a conectividade que une os resíduos aos seus anteparos sociais clarifica uma 

relação funcional com forte inserção nos ciclos produtivos e circuitos geradores.  

 

2.3. Reflexos da geração de resíduos na saúde humana 

 

Normalmente as altas concentrações de carga orgânica e nitrogênio são mais 

prejudiciais diretamente ao meio ambiente do que para pessoas que tem contato com os 

resíduos sólidos.  

Certamente o homem é parte integrante do meio em que vive, de modo que a 

relação sociedade-natureza é à base da história da humanidade e da produção e 

transformação do espaço geográfico. O homem está inserido nesse espaço, 

modificando-o e sentindo os reflexos destas modificações. Então, se algo afeta o meio 

ambiente, como é o caso da destinação inadequada do lixo, de forma geral, mesmo que 

indireta, refletirá na qualidade de vida do homem. 

O risco de problemas de saúde humana causados pelos resíduos urbanos, 

dispostos em qualquer tipo de local, pode ocorrer de forma indireta, através de criação 

de vetores de doenças, como ratos, moscas, baratas, aves, entre outros. 

Em muitos casos, junto com lixo urbano aparecem concentrações de fezes 

humanas provenientes de absorventes higiênicos, papéis de uso higiênicos ou fraldas 

descartáveis.  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios são os 

gestores dos resíduos gerados, porém de forma compartilhada com empresas e a 

sociedade através da disposição e destinação adequada dos mesmos, que se não 

realizado refletem em fontes de criadouros de vetores podendo causar inúmeras 

endemias na população local. 

A produção de lixo nas cidades brasileiras é um fenômeno inevitável 

que ocorre diariamente e em composições que dependem do tamanho 

da população e do seu desenvolvimento econômico. Os sistemas de 

limpeza urbana, de competência municipal, devem afastar o lixo da 

população e dar-lhe um destino adequado; mesmo sendo uma difícil 

tarefa, o assunto deve ser cada vez mais priorizado nas gestões 

públicas municipais (GRIPPI, 2001, p. 20). 
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A concentração de resíduos sólidos urbanos dispostos em lixões, aterros 

controlados ou aterros sanitários formam subprodutos, como gases: Dióxido de 

Carbono, Sulfeto de Hidrogênio e o Metano, de lixiviados/percolados (chorume gerado 

pela decomposição da matéria orgânica misturado com a água da chuva) se não tratados 

de forma adequada podem trazem impactos ambientais indesejados. 

Para quem trabalha em aterros sanitários, o uso de EPI (equipamento de proteção 

individual) como botas, luvas, macacões, máscaras entre outros, são fundamentais para 

evitar a possibilidade de acidentes. 

Neste local o contato direto com o lixo e seus gases podem afetar a saúde de 

quem está ali trabalhando. Assim como quem trabalha com coleta de resíduos de serviço 

de saúde, que se não bem equipados corre o risco de acidentes e adquirir doenças. 

 

2.4. A problemática dos resíduos sólidos no mundo 

 

Em todo o planeta, houve nas últimas décadas, um aumento considerável na 

geração de resíduos sólidos, principalmente urbanos. Os países considerados mais 

desenvolvidos lideram estas estatísticas. Segundo Lerípio (2004), nos Estados Unidos o 

grande volume de lixo gerado pela sociedade está fundamentado na associação da 

qualidade de vida ao consumo de bens materiais. 

Este padrão de vida alimenta o consumismo, incentiva a produção de bens 

descartáveis e difunde a utilização de materiais artificiais. 

Na Europa, a situação dos resíduos é caracterizada por uma forte preocupação 

em relação à recuperação e ao aproveitamento energético. Enquanto aqui no Brasil 

dispomos de várias fontes naturais de energia, principalmente a hídrica, nos países 

europeus - devido à escassez de recursos disponíveis e ao alto consumo energético - são 

buscadas alternativas, sendo que uma delas é o aproveitamento térmico de materiais 

considerados rejeito, através da combustão desses materiais e do aproveitamento do 

calor em processos produtivos.  

Dos resíduos municipais europeus, cerca de 24% são destinados à incineração, 

sendo 16% com reaproveitamento energético (LERÍPIO, 2004). Em termos de 

reaproveitamento das sobras na reciclagem, na indústria do alumínio, por exemplo, 99% 

dos resíduos da produção são reutilizados. Na indústria do plástico, a reciclagem chega 

a 88% de aproveitamento. Lerípio (2004) ainda coloca que somos a sociedade do lixo, 
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cercados totalmente por ele, mas só recentemente acordamos para esse aspecto de nossa 

realidade. 

De acordo com Cavalcanti (1998) a década de 1970 foi à década da água, a de 

1980, a década do ar e a de 1990, a dos resíduos sólidos. Isso mostra que de forma geral 

os governantes e a sociedade passam a se preocupar com as questões ambientais a partir 

do momento em que nos deparamos com situações graves.  

A preocupação com os resíduos sólidos aumentou junto com a geração de 

resíduos inorgânicos, pois o lixo orgânico possui uma decomposição acelerada. 

Contudo, desde a geração de lixo até sua destinação e tratamento corretos, houve um 

longo período até a criação de políticas voltadas à gestão dos resíduos sólidos.  

A educação e a cultura da população contribuem na busca por medidas que 

podem controlar a geração e destinação adequada dos resíduos sólidos. Na China, o 

povo considera os resíduos orgânicos como uma responsabilidade de cada cidadão, ou 

seja, o gerador tem ciência de que deve ser ele a dar um destino adequado ao lixo 

orgânico produzido em seu domicílio (LERÍPIO, 2004). 

Quando se aproveitam rejeitos como, por exemplo, os resíduos orgânicos para 

adubação da lavoura, o que poderia ser um problema passa a ser visto como uma 

solução para fertilização dos solos, estimulando a formação de uma extensa rede de 

compostagem e biodigestão de resíduos. 

De acordo com Lerípio (2004), nos últimos 20 anos, a população mundial 

cresceu menos que o volume de lixo por ela produzido. Enquanto entre 1970 e 1990 a 

população do planeta aumentou em 18%, a quantidade de lixo sobre a Terra passou a ser 

25% maior. 

A tabela 01 mostra dados de vários países no mundo, apresentando a geração per 

capta de resíduos domiciliares. 
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Tabela 01 - Resíduos domésticos gerados em diversos países 

 

PAÍS Kg/hab/ano 

Estados Unidos 730 

Austrália  680 

UE 15 (países membros) 577 

Turquia  480 

Japão  434 

Nova Zelândia  400 

Canadá  382 

UE NEM (países membros) 375 

Coreia do Sul  361 

Rússia  346 

Taiwan  339 

Brasil  337 

México  332 

Cingapura  325 

Chile 318 

Fonte: (ABRELPE, 2013) 

Os dados da tabela 01 apontam que os países mais ricos são os maiores 

geradores de resíduos sólidos no mundo. Isso acontece porque a população de maneira 

geral nesses países possui um poder aquisitivo mais elevado. Consequentemente, eles 

têm um poder maior de compra e consumo, com predomínio de produtos 

industrializados e com embalagens descartáveis. 

De acordo com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – PNUD 

(2001), 20% dos países do planeta consomem mais de 50% dos alimentos produzidos e 

recursos extraídos da natureza, enquanto os 20% dos países mais pobres consomem 

4,7%. O restante dos países (60%) consome 45,3%. Isso está ligado diretamente com a 

geração de resíduos, que são as sobras do consumo em cada país. A tendência é de que 

o consumo e o consumismo no mundo aumentem cada vez mais, principalmente em 

relação a produtos supérfluos.  

A oferta de produtos industrializados e maior variedade também é outro motivo, 

pois muitas empresas principalmente no ramo alimentício oferecem muitas opções de 

comida semi-pronta, o que facilita a vida de muitas pessoas que não tem tempo 

disponível. Isso trás como consequência uma geração maior de produtos e 

principalmente de embalagens. 

Outros setores também contribuem para o aumento da geração de resíduos em 

países ricos, como a área de informática, onde a cada dia novos produtos são lançados 
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no mercado e substituem os existentes, que ainda podem estar em plenas condições de 

uso e acabam sendo descartados. 

Há poucas décadas atrás, a média de lixo gerado por pessoa era de algumas 

dezenas de kg/hab./ano. De acordo com Bidone e Povinelli (1999), nos Estados Unidos, 

a média gerada é de 700 kg/hab./ano, enquanto que no Brasil a média é em torno de 180 

kg/hab./ano. 

 

2.5. A problemática dos resíduos sólidos no Brasil 

 

Há uma dificuldade muito grande em estimar a geração de resíduos sólidos 

domiciliares em todos os municípios brasileiros, dada a imensa diversidade entre eles. 

De acordo com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) 

2009, quando não se tem dados mais precisos fornecidos pelos municípios, são adotadas 

algumas grandes classes de geração de resíduos sólidos domiciliares, em função 

principalmente do tamanho da população dos municípios. 

Outro aspecto é que alguns fatores poderão diferenciar os índices como: 

atividade produtiva predominante, nível socioeconômico, sazonalidade da ocupação, 

existência de coleta seletiva e ainda ações dos governos, principalmente local, de 

incentivo à redução da geração de resíduos domiciliares. 

A geração de resíduos depende de fatores culturais, nível e hábito de 

consumo, rendas e padrões de vida das populações, fatores climáticos 

e das características de sexo e idade dos grupos populacionais. Está 

vinculada diretamente à origem dos resíduos e é função das atividades 

básicas de manutenção de vida (BIDONE; POVINELLI, 1999, p. 10). 

 

Ainda que sejam estimados alguns dados, é preferível que os municípios 

conheçam suas realidades. Por isso, uma gestão integrada de resíduos sólidos se faz tão 

importante. Com dados reais, o poder público municipal pode planejar ações quanto a 

melhor forma de coleta e destinação dos tipos diferentes de resíduos gerados. 

As novas políticas públicas ambientais voltadas aos resíduos sólidos prevê que 

todos os municípios realizem o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. Através deste, todas as informações dos diferentes tipos de resíduos gerados no 

município e sua destinação devem ser levantadas, formando um banco de dados que 

servirá de parâmetros para projetos e ações na adequação das normas ambientais. 

A tabela 02 apresenta dados do Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil em 

2011 pela ABRELPE referente à composição dos resíduos sólidos gerados no país. 
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Tabela 02 - Composição média dos resíduos no Brasil 

 

Tipo de resíduo Percentagem no Brasil 

Material orgânico 51,4% 

Plástico 13,5% 

Papel, papelão e cartonado 13,1% 

Metais 2,9% 

Vidro 2,4% 

Outros 16,7% 

                Fonte: ABRELPE, Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil (2011). 

 

Ocorre uma variação na composição dos resíduos sólidos entre diferentes 

regiões, pois há características, hábitos e costumes de consumo e descarte das 

populações locais. Contudo, analisando os dados da tabela 02 se observa que muitos 

resíduos são passiveis de aproveitamento, principalmente se levarmos em conta que o 

material orgânico pode ser aproveitado como adubo, se processado através da 

compostagem. 

A tabela 03 apresenta dados informados pela CETESB, que demonstram a 

produção de resíduos per capta. 

 

Tabela 03 - Índices estimados de produção "per capta" de resíduos sólidos 

domiciliares da população urbana no Brasil. 

 

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

Até 100.000 0,4 

De 100.001 a 200.000 0,5 

De 200.001 a 500.000 0,6 

Maior que 500.000 0,7 

Fonte: CETESB (2009). 

 

Observa-se que quão maior a população, maior é a produção per capta de 

resíduos. Essa média se dá em observação aos dados coletados e principalmente 

estimados em todas as regiões do Brasil. Isso pode ser confirmado porque nos centros 

maiores com maior concentração de população, há muito mais opções de comércio, 

indústrias e serviços. As empresas investem onde há maior número de consumidores.  
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Tendo mais população e maior oferta de produtos, haverá maior consumo e 

geração de resíduos.  

Em grandes centros onde a aglomeração urbana é maior, a geração de resíduos é 

proporcional, ou seja, a geração de resíduos por indivíduo aumenta. Tal fato se 

caracteriza principalmente pelos hábitos de consumo, diferente de cidades menores. 

Produtos com embalagens descartáveis, grandes movimentações em restaurantes e 

lanchonetes, entre outros fatores cotidianos, elevam essa média de geração de rejeitos. 

A geração de resíduos sólidos tem sido uma problemática constante. A 

praticidade de se consumir produtos prontos em embalagens descartáveis pela falta de 

tempo, num mundo em que todos correm para aproveitar ao máximo as vinte e quatro 

horas do dia, faz com que produtos retornáveis fiquem de lado. Com isso, os rejeitos 

gerados atingem uma escala em que a dificuldade da destinação é preocupante. 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) indica uma relação mais detalhada para a geração de 

resíduos conforme a população, descrita na tabela 04. 

 

Tabela 04 - Produção per capta de lixo nos municípios brasileiros de acordo com o 

número de habitantes 

                              

Estratos populacionais Lixo 

urbano 

(kg/dia) 

Lixo 

Urbano 

(t/dia) 

Lixo 

domiciliar 

(kg/dia) 

Lixo 

público 

(kg/dia) 

Até 9.999 habitantes 0,66 9.184,8 0,46 0,20 

De 10.000 a 19.999 habitantes 0,58 11.473,1 0,42 0,16 

De 20.000 a 49.999 habitantes 0,64 18.281,6 0,48 0,16 

De 50.000 a 99.999 habitantes 0,71 14.708,1 0,56 0,15 

De 100.000 a 199.999 habitantes 0,84 13.721,7 0,69 0,15 

De 200.000 a 499.999 habitantes 0,91 21.177,3 0,78 0,14 

De 500.000 a 999.999 habitantes 1,72 21.645,3 1,29 0,43 

Mais de 1.000.000 habitantes 1,50 51.635,2 1,16 0,35 

Total  0,95 161.827,1 0,74 0,22 

Fonte: IBGE (2002) 

 

A quantidade de resíduos sólidos gerados em países com situações econômicas 

diferentes variam em percentuais bastante significativos. Em países de primeiro mundo, 

a quantidade de materiais passíveis de reciclagem é bem maior, enquanto que em países 

menos desenvolvidos, a geração de resíduos orgânicos é superior aos inorgânicos.  

Produção per capta 
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Em países mais desenvolvidos, o consumo de produtos em embalagens 

descartáveis é muito grande, além do avanço tecnológico que acelera a descartabilidade 

dos produtos, como telefones celulares, máquinas digitais, computadores entre outros. 

A quantidade de resíduos gerada é medida em termos de peso e volume, sendo 

que o volume pode variar consideravelmente. 

A melhor solução para problemas provenientes pela grande geração de resíduos 

sólidos é um programa de gerenciamento geral de resíduos. Uma solução alternativa que 

pode contribuir para melhoria nestes aspectos é: redução na fonte, reutilização e 

reciclagem dos resíduos sólidos gerados. Neste processo, além de planos de gestão bem 

elaborados, com equipes técnicas competentes para sua aplicação, a educação ambiental 

é um passo importante para obter resultados esperados provenientes da construção de 

medidas técnicas e ambientalmente correta. 

 

2.6. As principais legislações ambientais para os resíduos sólidos 

 

As preocupações com a destinação dos resíduos sólidos no Brasil são 

consideradas recentes. A partir da década de 1990 é que algumas Leis específicas foram 

criadas, de modo que estudos e programas nas esferas federais, estaduais e municipais 

começaram e serem postos em prática, ainda que timidamente e apenas em algumas 

regiões do país. 

A Política Nacional de Meio Ambiente está estabelecida legalmente desde 1981, 

através da Lei n
o
. 6.938/81. Apesar do Ministério de Meio Ambiente e da Amazônia 

Legal ter sido criado somente em 1992, os princípios, os objetivos, as diretrizes e os 

instrumentos de ação governamental a serem implantados em níveis federal, estadual e 

municipal pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA 

começaram a ser definidos anteriormente, através da Lei n
o
. 6.938/81 e da Constituição 

Federal de 1988.  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, órgão consultivo e 

deliberativo do SISNAMA, tem através de resoluções, estabelecido normas e padrões 

ambientais. O aparato legal, em nível federal, por muitos anos foi uma coleção de 

medidas casuísticas, sem conexão entre si, que não pode ser considerado como parte de 

uma “política para o setor”.  

A Lei Federal nº. 6.938 de 31 de agosto de 1981 fundamentou o capítulo sobre 

meio ambiente da Constituição Federal de 1988. Destacam-se os incisos VI do art. 23 
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que: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas”; e o art. 225 da Constituição Federal.  

A Lei nº. 6.938/81 estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, e possui 

seus objetivos destacados no artigo 2°: 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana (BRASIL, 

1981). 

 

Esta Lei não possui diretrizes específicas sobre resíduos sólidos, mas de forma 

geral trata da qualidade, preservação e recuperação ambiental. Ela também prevê 

obrigações e penalidades aos responsáveis por atos e ações de dano ambiental, como 

desmatamentos, poluição, entre outros. 

A Lei federal n°. 9.605 de 13 de fevereiro de 1998 dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e 

dá outras providências. Após a regulamentação desta Lei, houve um maior rigor no 

julgamento e punição de crimes ambientais. Assim, passou a ser possível a incriminação 

da pessoa física, instituindo a corresponsabilidade, incluindo a pessoa física do diretor, 

administrador ou membro de uma empresa ou instituição que tenham causado ou sido 

responsáveis por algum dano ambiental.  

A Constituição Federal, promulgada em 1988, aborda a questão de meio 

ambiente, o controle da poluição e a disposição final de resíduos sólidos de maneira 

abrangente. 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à 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 (BRAISL, 1988, Art. 

225, 1988). 

 

A Constituição Federal de 1988, a exemplo dos ordenamentos anteriores, 

estabeleceu no seu Artigo 30, a competência privativa dos municípios para organizar e 

prestar os serviços públicos de interesse local, aí incluída evidentemente as tarefas de 

limpeza pública, coleta, transporte e disposição dos resíduos sólidos. “Art. 30. Compete 
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aos Municípios: [...] V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, os serviços públicos de interesse local.” 

A questão dos resíduos sólidos é um tema de relevância socioambiental, pois 

tem reflexos na saúde da população e na conservação de solos e águas. Conforme a 

Constituição Federal vigente cabe à União a competência para traçar normas gerais 

destinadas a garantir o controle da poluição e impedir a degradação do meio ambiente 

(artigo 24, inciso VI). É indiscutível, portanto, a submissão do tema “disposição de 

resíduos sólidos” ao regulamento da legislação sanitária e ambiental.  

A Lei Federal n°. 9.974 de 06 de junho de 2000 dispõe sobre a pesquisa, 

embalagem e rotulagem, armazenamento, comercialização e entre outros a destinação 

final de agrotóxicos. Esta Lei incentiva à reutilização e a reciclagem das embalagens de 

agrotóxicos, sendo que atualmente muitos municípios possuem programas de 

recolhimento de embalagens. No seu artigo 1°, no inciso I diz que as embalagens 

devem: 

Ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer 

vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo e 

de modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, 

reutilização e reciclagem (BRASIL, 2000, art. 1°). 

 

Na sequência, esta lei prevê que os usuários de agrotóxicos devem realizar a 

tríplice lavagem das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos de onde 

foram adquiridos ou entregar em postos de recolhimento, desde que autorizados pelo 

órgão competente. 

A educação ambiental deve ser utilizada como meio para sensibilizar as pessoas 

frente os diversos problemas ambientais, incluindo a questão legal. Não adianta criar 

Leis de separação dos resíduos recicláveis, de implantar programas de coleta seletiva ou 

de compostagem, se não houver programas efetivos e continuados de educação 

ambiental.  

Apesar de a educação ambiental ter grande relevância no processo de 

sensibilização da sociedade sobre o uso, degradação e conservação do meio ambiente, 

seus resultados positivos levam um tempo, pois geralmente, trabalha-se com crianças e 

jovens. Contudo, campanhas direcionadas a toda população, sobretudo aos adultos, que 

são aqueles que devem separar o lixo, são fundamentais. 

Uma Lei importante para que haja a conscientização ambiental e, 

principalmente, a adesão aos programas e projetos voltados ao meio ambiente pela 

sociedade de forma geral, é a Lei n
o
. 9.974 de 06 de junho de 1999, que institui a 
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Política Nacional de Educação Ambiental. Essa Lei cria o Órgão Gestor e o Comitê 

Assessor, que são responsáveis pela coordenação das políticas de Educação Ambiental e 

dão embasamento e acompanhamento para as demais esferas, Estaduais e Municipais 

que devem elaborar e implantar projetos de educação ambiental com o objetivo de 

atingir a coletividade da sociedade brasileira. Ela define o que é educação ambiental. 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 

(BRASIL, 1999, art. 1). 

 

Além das ações de educação ambiental formal e não-formal, outro aspecto 

fundamental para reduzir a degradação ambiental está no cumprimento da legislação, 

através de uma fiscalização eficiente durante os processos de licenciamento e após o 

início de operação dos empreendimentos. A fiscalização de ações de indivíduos, sejam 

do campo ou da cidade, também é de suma importância para o cumprimento das 

normativas legais. 

Ainda existem outras normativas como Decretos, Portarias e Instruções 

Normativas, que regulam a gestão ambiental no Brasil. Outra normativa está nas 

Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), instituído a partir da 

criação da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981. Destacaremos aqui, apenas 

algumas Resoluções atinentes aos resíduos sólidos. 

A Resolução n°. 258 de 26 de agosto de 1999 do CONAMA, diz respeito às 

responsabilidades da destinação final dos pneumáticos. O pneu é um resíduo sólido 

fabricado a partir do petróleo. Portanto, ele possui um tempo de degradabilidade muito 

longo e merece atenção especial em sua destinação. 

As empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos 

ficam obrigadas a coletar e dar destinação final, ambientalmente 

adequada, aos pneus inservíveis existentes no território 

nacional, na proporção definida nesta Resolução relativamente 

às quantidades fabricadas e/ou importadas (CONAMA, 1999, 

art. 1º). 

 

A Resolução CONAMA nº. 307 de 05 de julho de 2002 diz respeito aos resíduos 

da construção civil. Estes resíduos possuem um percentual de aproveitamento acima de 

90%, ou seja, podem ser reciclados, reutilizados e/ou transformados em agregados com 

características bastante semelhantes ao produto original. De acordo com esta Resolução, 
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em seu artigo 4°, os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de 

resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. 

A Resolução CONAMA nº. 316 de 29 de outubro de 2002 dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 

resíduos. 

[...] os sistemas de tratamento térmico de resíduos são fontes 

potenciais de risco ambiental e de emissão de poluentes 

perigosos, podendo constituir agressão à saúde e ao meio 

ambiente se não forem corretamente instalados, operados e 

mantidos; 

[...] entre estes poluentes destacam-se, pela sua periculosidade, 

os poluentes orgânicos persistentes, e que deve ser buscada a 

redução das emissões totais dos poluentes mencionados, com a 

finalidade de sua contínua minimização e, onde viável, sua 

eliminação definitiva; (CONAMA, 2002, pág. 1). 

 

A geração de energia a partir da queima de resíduos deve ocorrer de forma de 

racionalidade dos resíduos sólidos, ou seja, reduzir na geração, reutilizar ao máximo e 

realizar a triagem para coleta seletiva. Só depois utilizar os rejeitos para combustão e 

geração de energia. 

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n°. 306 de 07 de dezembro de 2004 

aprova o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, 

definindo o gerenciamento dos Resíduos de Serviços em Saúde como um conjunto de 

procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e 

técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e 

proporcionar um encaminhamento seguro aos resíduos sólidos. 

A Resolução CONAMA n°. 358 de 29 de abril de 2005, dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências. 

Ambas as resoluções norteiam a geração e destinação dos resíduos de serviço de 

saúde, que necessitam de cuidados especiais pelo potencial de risco que apresentam à 

saúde e ao meio ambiente. 

A resolução CONAMA nº. 401 de 2008 define procedimentos para o 

gerenciamento de pilhas e baterias. 

Os fabricantes nacionais e os importadores de pilhas e baterias e 

dos produtos que as contenham deverão apresentar ao órgão 

ambiental competente plano de gerenciamento de pilhas e 
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baterias, que contemple a destinação ambientalmente adequada 

(CONAMA, 2008, art. 3). 

 

As pilhas atualmente são fabricadas sem a presença de mercúrio o que as torna 

menos poluentes. Porém, o uso de pilhas irregulares, ou seja, provenientes do mercado 

ilegal, que não possuem fiscalização e controle na fabricação, pode conter substâncias 

como partículas de mercúrio em percentuais nocivos ao meio ambiente e a saúde 

humana. 

Ainda no âmbito Federal, vários Projetos de Lei vinculados aos resíduos sólidos 

foram formulados desde 1992. Entre eles se destaca o Projeto de Lei n° 3.029/97, que 

institui a Política Nacional de Resíduos e cria o Sistema Nacional de Resíduos 

(SISNARES). 

Essa Política disciplina os tratamentos e as disposições finais dos resíduos 

industriais, domésticos e hospitalares, bem como as emissões gasosas de partículas e 

outros resíduos provenientes do processo produtivo industrial e dá outras providências.  

Quanto à classificação dos diferentes tipos de resíduos sólidos, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT possui normas (NBRs) que fornecem 

embasamento legal.  

Estas normas compõem um acervo sobre demais procedimentos e tipos de 

resíduos sólidos e efluentes que são: NBR 10.005/2004 – Procedimento para obtenção 

de extrato lixiviado de resíduos sólidos; NBR 10.006/2004 – Procedimento para 

obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos; NBR 10.007/2004 – Amostragem 

de resíduos sólidos; NBR 12.808/1993 – Resíduos de serviço de saúde – Classificação; 

e a NBR 14.598/2000 – Produtos de petróleo. 

As normas não têm força de Lei, porém, indicam as ações e parâmetros a serem 

observados em situações específicas. As principais normas são editadas pela: 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

 CETESBE – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - São 

Paulo, 

 FEAM – Fundação Estadual de Meio Ambiente - Minas Gerais, 

 FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente - Rio de 

Janeiro, 

 CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco,  
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 IAP – INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. Paraná e Órgãos 

Ambientais de outros Estados. 

Com relação às Normas Técnicas elaboradas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT destacam-se as principais normas relativas a resíduos, que 

organizamos no quadro 02. 

Nesse quadro é possível observar em ordem cronológica as normas que tratam 

desde transportes, embalagens, simbologias de identificação, armazenamento, coleta, 

destinação final entre outros, referente aos resíduos sólidos. 

. 

Quadro 02 – Normas brasileiras regulamentadas (NBR) relacionadas aos resíduos 

sólidos 
NORMA ASSUNTO RELACIONADO 

NBR 7502/1982 Transportes de cargas perigosas – classificação 

NBR 7503/1982 Ficha de emergência para transportes de cargas perigosas 

NBR 8414/1984 Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos 

NBR 10.157/1987 Aterros de resíduos perigosos – critérios para projeto, construção e operação 

NBR 13.896/1987 Aterros de resíduos não perigosos – critérios para projeto, construção e operação 

NBR 10.703/1989 Degradação de resíduos 

NBR 11.174/1990 Armazenamento de resíduos 

NBR 11.175/1990 Incineração de resíduos sólidos perigosos – padrões de desempenho 

NBR 12.235/1992 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos 

NBR 8419/1992 Apresentação de projetos de aterros de resíduos urbanos 

NBR 12.988/1993 Líquidos livres – verificação de amostra de resíduo 

NBR 12.801/1993 Coleta de resíduos de serviços de saúde - procedimento 

NBR 12.809/1993 Manuseio de resíduos de serviços de saúde – procedimento 

NBR 98/1996 Armazenamento e manuseio de líquidos inflamáveis e combustíveis  

NBR 13.894/1997 Tratamento de solo 

NBR 7505/2000 Armazenamento de petróleo e seus derivados líquidos e álcool carburante 

NBR 13.221/2002 Transportes de resíduos 

NBR 7500/2003 Símbolos de risco e manuseio para transportes e armazenamento de materiais 

NBR 10.004/2004 Classificação de resíduos sólidos 

NBR 10.005/2004 Lixiviação de resíduos 

NBR 10.006/2004 Solubilização de resíduos 

NBR 10.007/2004 Amostragem de resíduos 

NBR 7501/2005 Transportes de cargas perigosas – terminologia 

NBR 12.807/2013 Resíduos de serviços de saúde – terminologia 

NBR 12.808/2013 Resíduos de serviços de saúde – classificação 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
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No âmbito estadual, observa-se que o aparato legal é também, um conjunto de 

medidas um tanto quanto complexas. As Legislações Estaduais apresentam 

características próprias de cada estado, conforme seus Decretos, Portarias e Resoluções.  

No Estado de Paraná, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (SEMA), responde pela política de controle da poluição, da preservação 

ambiental, pelos projetos específicos de disposição e tratamento dos resíduos sólidos.   

A Lei nº. 12.493 de 22 de Janeiro de 1999 estabelece princípios, procedimentos, 

normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, 

visando o controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais, além de adotar outras providências. 

O Poder Executivo Municipal é o órgão responsável pela limpeza urbana nas 

cidades, além de estabelecer normas, fiscalizar o seu cumprimento quanto ao 

acondicionamento, realização da coleta, do transporte e da destinação final do lixo.    

No Município de Francisco Beltrão, a Lei n°. 3360/2007 dispõe sobre a Política 

Municipal de Meio Ambiente.   

No que diz respeito aos resíduos sólidos, essa Lei, descreve que: 

A coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo 

urbano de qualquer espécie ou natureza, deverão ser 

processados em condições que não tragam malefícios ou 

inconvenientes à saúde, ao bem estar público ou ao meio 

ambiente (FRANCISCO BELTRÃO,2007, art. 21). 

 

Esta Lei trata da responsabilidade das empresas que coletam resíduos de esgotos 

sanitários e demais produtos que apresentem potencial de contaminação ambiental ou 

social; da proibição da disposição indiscriminada de lixo em locais inadequados; da 

incineração de resíduos, entre outros. Ainda prevê a obrigação da coleta, transporte e 

destinação final do lixo hospitalar e das zonas urbanas.  

Outra Lei municipal (Lei nº. 3.724 de 12 de maio de 2010) prevê a separação 

dos materiais domiciliares e a disposição dos mesmos para coleta seletiva de resíduos 

sólidos no município de Francisco Beltrão. Essa Lei difere os resíduos sólidos em lixo 

seco: qualquer espécie de papel, com exceção do papel de uso higiênico, plástico, lata, 

metal, vidro ou material reciclável; e lixo orgânico: referentes a resíduos de fácil 

decomposição como restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, folhas de verduras, 

produtos de origem animal e papéis de uso higiênico. 
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Existe no Brasil, um conjunto de normas de caráter preventivo, repressivo e 

corretivo voltado para a preservação ambiental. Do ponto de vista preventivo, a 

destinação de resíduos sólidos deve ser licenciada pelo órgão ambiental competente. No 

caso do estado do Paraná, esse órgão é o Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

As prefeituras podem ser responsabilizadas, se não destinarem adequadamente o 

lixo municipal, com a aplicação de multas, podendo inclusive haver a responsabilização 

criminal com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº. 9.605 de 13 de 

fevereiro de 1998).   

Dessa forma, conclui-se que o Poder Executivo Municipal deverá promover, 

sempre que necessário, campanhas públicas destinadas a esclarecer a população sobre 

os perigos que o lixo apresenta para a saúde, incentivando, a coleta seletiva e mantendo 

a cidade em condições de higiene satisfatória. 

O saneamento básico no Brasil sempre teve os olhares mais voltados às questões 

de água e esgoto. Só a partir da década de 1990 os resíduos sólidos passaram a fazer 

parte desse grupo. Com o passar dos anos e o aumento significativo no volume de 

resíduos sólidos gerados, principalmente os industriais e os domiciliares urbanos, 

medidas voltadas para evitar e solucionar problemas ambientais causados por eles foram 

intensificadas. 

Dentre as Leis criadas para nortear o saneamento básico e especialmente os 

resíduos sólidos, podemos citar a Lei nº. 11.445 de 05 de janeiro de 2007. O artigo 1
o
 

dessa Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política 

Nacional de Saneamento Básico. A Lei nº. 11.445/2007 também regulamenta a criação 

do Programa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), assim como Programas estaduais 

e municipais. Para os municípios, há necessidade da formulação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. Neste plano é realizado em primeiro momento um diagnóstico das 

características locais, levantando dados referentes ao abastecimento de água, esgoto e 

geração de resíduos sólidos.  

Na maioria dos municípios, o trabalho de levantamento de dados é realizado de 

forma conjunta entre vários setores da prefeitura e outros órgãos, como Companhia de 

Saneamento do estado e outras instituições que possam contribuir com dados relevantes 

para aplicação do Programa. 

No diagnóstico, são levantados dados referentes aos resíduos sólidos, quantidade 

de lixo coletado diariamente, quantas equipes de coleta, se há aterro sanitário, coleta 

seletiva, varrição, roçada e capina. Quem realiza esse diagnóstico, pode ser o próprio 
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município ou empresas terceirizadas, indicando também o destino dos resíduos 

coletados. Com esses dados somados aos do abastecimento de água, coleta e tratamento 

do esgoto iniciam-se o processo da montagem o Plano Municipal Saneamento Básico 

(PMSB). 

Além da Lei do Saneamento Básico, outra Lei que foi estudada por muitos anos 

e foi sancionada apenas no final do ano de 2010, trata da Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos. A Lei Federal nº. 12.305 de 02 de agosto de 2010 vêm de encontro com a 

necessidade de uma política voltada à gestão eficaz e adequada às questões referentes 

aos resíduos sólidos, desde a sua geração até a destinação final.  

Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo 

sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e 

do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 

2010, artigo 1º). 

 

Mesmo que considerada tardia, pois os problemas de gestão de resíduos sólidos 

vêm ocorrendo de forma grave há décadas, essa Lei procura responsabilizar a todos os 

atores e setores envolvidos com os problemas voltados a geração e destinação de 

resíduos sólidos. Ela propõe melhorar a gestão dos resíduos sólidos a partir da divisão 

de responsabilidades entre a sociedade, poder público e iniciativa privada.  

No compartilhamento das tarefas, cabe ao poder público apresentar planos para 

o manejo correto dos materiais; às empresas, o recolhimento dos materiais após o uso; e 

à sociedade, participar dos programas de coleta seletiva e reduzir o consumo.  

A Lei 12.305/2010 também prevê a substituição de lixões e aterros controlados 

por aterros sanitários e estipula um prazo para essa substituição até o ano de 2014, que 

tem como responsáveis a União, os estados e os municípios. 

Outro fato relevante nesta Lei diz respeito à política da logística reversa, onde o 

fabricante tem a responsabilidade de descartar de forma adequada os resíduos gerados, 

ou seja, o fabricante deve recolher seu próprio lixo. Os empresários, porém, não 

gostaram muito da ideia, pois a política dá mais responsabilidade aos geradores, e 

consequentemente significa maiores gastos. 

Os fabricantes e importadores precisam se preocupar com formas de coletar, 

reutilizar os resíduos gerados e ainda informar os consumidores sobre as possibilidades 

de reutilização e tratamento dos produtos. Isso é importante, pois o fabricante pode 
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arcar com responsabilidades mesmo depois de o produto sair da fábrica e chegar ao 

consumidor final. Por isso que a Lei trata da responsabilidade compartilhada. 

Desta forma, a nova política prevê aos revendedores, comerciantes e 

distribuidores, a obrigação de acondicionar e armazenar temporariamente os resíduos 

sólidos, fazendo sua parte no sistema da logística reversa. Eles devem criar e manter 

centros de coleta para garantir o recebimento de resíduos, informarem ao consumidor os 

pontos de entregas e fazer campanhas educativas. 

Já o consumidor tem a responsabilidade de acondicionar adequadamente e de 

forma diferenciada os resíduos, se preocupando com as possibilidades de reduzir a 

geração e participar dos programas de coleta seletiva. 

Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos pode ser considerada um marco na 

história das ações governamentais voltadas às questões ambientais. Isso, porque ela 

prevê responsabilidades compartilhadas de todos os setores, desde o governo federal, 

demais esferas de governos, empresas e consumidores finais, que devem cumprir seus 

deveres.  

Os deveres presentes nesta Lei são muito maiores do que os direitos, ou seja, se 

cumprida à risca, a Lei garante um ganho ambiental, através da destinação final 

adequada de todos os tipos de resíduos, que está entre outros fatores, no princípio da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos entre as autoridades 

públicas, empresas e a sociedade.  

Como o próprio título diz, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos não é uma questão que diz respeito a apenas um interessado envolvido na 

gestão de resíduos sólidos. É uma questão que exige uma abordagem separada para 

todos os que participam do ciclo de vida do produto.  

A Lei Nacional dos Resíduos Sólidos define que o poder público é o principal 

responsável pela gestão da limpeza urbana e da coleta e disposição final do lixo. Além 

disso, as autoridades municipais devem estabelecer a coleta seletiva dos recicláveis e 

sistemas de compostagem para os resíduos orgânicos. Deste modo, o poder público 

pode proporcionar benefícios ambientais e econômicos com os resíduos sólidos, uma 

vez os materiais recicláveis podem retornar aos processos produtivos, reduzindo a 

quantidade de lixo para os aterros e aumentando vida útil dos aterros sanitários. 

A sociedade, por sua vez, isto é os usuários dos serviços de gestão de resíduos, 

no caso do estabelecimento de um sistema de coleta seletiva, são chamados a participar, 
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disponibilizando para coleta os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, 

adequadamente embalados e separados. 

O princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

está relacionado com as empresas através do conceito de logística reversa. A logística 

reversa é considerada um marco da política de Resíduos Sólidos brasileira, de modo 

que, quando um produto chega ao final de sua vida útil, ele é devolvido ao fabricante ou 

ao importador para reciclagem ou para outro tratamento apropriado.  

Um meio de alcançar esta meta é a imposição pelas autoridades da exigência de 

que os produtos não apenas devem ser fabricadas com materiais que possam ser 

reutilizados ou reciclados, mas que também que sejam usadas e fabricadas para produzir 

a menor quantidade possível de resíduos sólidos. 

Na Política Nacional dos Resíduos Sólidos há uma preocupação primeira de 

evitar a geração dos resíduos na fonte, ou seja, utilizar embalagens retornáveis ao invés 

de embalagens descartáveis. Se não houver a possibilidade de não gerar, ao menos 

reduzir ao máximo possível. 

Também é fundamental a reutilização de alguns materiais, seja na indústria, 

comércio ou na residência. Por exemplo, os moradores de uma casa em utilizar 

embalagens como garrafas pet, latas de tintas e demais para plantio de flores, de 

verduras entre outras. Além da compostagem de restos de vegetais, de frutas e verduras. 

Algumas empresas utilizam alguns resíduos como matéria prima de outro 

produto. Como exemplo tem-se a indústria de alumínio, que utiliza as limalhas que 

sobram na produção para serem derretidas e juntar-se a matéria prima. 

Outros estudos voltados ao aproveitamento dos resíduos sólidos citam a 

conscientização das pessoas como de suma importância e a aplicação do que é chamado 

de 3 Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 

Enfim, muitas são as opções e ainda há a destinação de resíduos para reciclagem, 

que é um processo de aproveitamento de sobras de produção, de embalagens ou de 

consumo que serão reaproveitadas num processo de transformação de um material já 

utilizado, como matéria-prima para fabricação de um novo artefato. 

Estas informações estão presentes na Lei nº 12.305/2010: 

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 (BRASIL, 2010, art. 9). 
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A destinação adequada dos resíduos sólidos tem sido uma batalha de longa data 

e que não deve ser resolvida tão facilmente. Apesar de a nova política esclarecer as 

obrigações de cada um no processo, muitas resistências surgem em inúmeras situações. 

O poder público, ao não investir e qualificar técnicos para realizar bons projetos 

e planos de ação e ao não colocar em prática os planos elaborados, prejudica a gestão 

adequadas dos resíduos sólidos. A Lei prevê que os municípios que não apresentarem o 

Plano Integrado de Resíduos Sólidos não terão direito a recursos federais para o setor de 

resíduos sólidos. 

Empresários resistem por ter um custo a mais. A Lei prevê que todas as 

empresas que geram resíduos sólidos devem apresentar ao órgão ambiental competente 

um plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS). Esse plano deve contemplar a 

identificação e quantificação de todos os resíduos gerados na atividade, assim como é a 

forma de armazenamento e os destinos finais de cada resíduo. 

No artigo 20 da Lei nº. 12.305/2010 estão sujeitos à elaboração de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos: 

I – os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas 
5
“e”, “f”, “g” 

e “k” do inciso I do art. 13;  

II – os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 

a) gerem resíduos perigosos; 

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, 

por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados 

aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; 

III) as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de 

normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA; 

IV) os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na 

alínea 
6
 “j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de 

normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e, se couber, do 

SNVS, as empresas de transporte; 

V) os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo 

órgão competente do SISNAMA
7
, do SNVS ou da SUASA. 

(BRASIL, 2010, art. 20). 

 

                                                           

5
 Art. 13 incisos: e) resíduos de serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos na alínea “c”. f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais; g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; k) resíduos 

de mineração: os gerados na atividade pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 
6
 Art. 13 inciso j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 
7
 SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente, SNVS - Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, 

SUASA - Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária. 
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As empresas alegam gastos, pois devem contratar um profissional habilitado 

para realizar e assinar como responsável técnico pelo plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos; contratar empresa especializada para coletar e destinar os resíduos 

gerados e ainda, conforme a atividade e número de funcionários necessitam realizar 

projeto de educação ambiental para que todos os funcionários estejam engajados na 

separação adequada de cada resíduo.  

A população de uma forma geral também possui dificuldades principalmente em 

se habituar na separação dos resíduos domiciliares gerados, além de mudar os hábitos de 

consumo, já que o primeiro objetivo é reduzir a quantidade de resíduos na sua origem, 

ou seja, na geração. 

As novas políticas públicas voltadas aos resíduos sólidos trazem mudanças 

significativas para todos os municípios brasileiros. É possível observar alterações nos 

quadros dos percentuais nos municípios, por exemplo, a diminuição do número de 

municípios que possuem lixões a céu aberto e o aumento do percentual que passou a 

implantar programa de coleta seletiva. 

Francisco Beltrão não tem sido diferente, pois há algumas décadas o município 

conviveu com lixão a céu aberto, queima de resíduos entre outros problemas de 

destinação inadequada de lixo. Porém, atualmente o município vem se adequando às 

normas impostas pelas novas legislações ambientais vigentes. 
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3. Resíduos sólidos: características e tipologias 

 

Os governos em suas diferentes esferas (municipal, estadual e federal), buscam 

regulamentar seus planos de gestão de resíduos sólidos, principalmente para não perder 

recursos financeiros. Por exemplo, os municípios, de acordo com as novas legislações, 

perdem o direito a recursos federais se não estiverem adequados às exigências 

relacionadas à coleta e destinação dos resíduos sólidos. 

É muito importante que todos saibam diferenciar os tipos diferentes de materiais, 

entendendo o significado do termo resíduo, e ainda saber diferenciá-lo da palavra lixo, 

que historicamente sempre foi usado de forma geral.  

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), através de sua Resolução 

nº 005/1993, define resíduos sólidos como: 

Resíduos nos estados sólidos e semissólidos que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola e de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 

lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados 

em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à 

melhor tecnologia disponível (CONAMA, 1993, art. 1º inc I). 

 

Portanto, a maioria dos materiais possui uma forma de aproveitamento mesmo 

que parcial, sendo assim chamados de resíduos sólidos. Independente das leis que 

obrigam a separação dos materiais, a educação ambiental e a conscientização são as 

armas mais importantes nesse processo.  

 

3.1. Características físicas e químicas dos resíduos sólidos 

 

A composição física (composição qualitativa) dos resíduos sólidos apresenta as 

porcentagens (geralmente em peso) das várias frações dos materiais constituintes do 

lixo. Essas frações normalmente distribuem-se em matéria orgânica, papel, papelão, 

trapos, couro, plástico duro, plástico mole, metais ferrosos, metais não-ferrosos, vidro, 

borracha, madeira e outros. O conhecimento dessa composição é essencial para a 

definição das providências a serem tomadas com os resíduos, desde sua coleta até o seu 

destino final, de uma forma sanitária, economicamente viável, considerando que cada 

comunidade gera resíduos diversos. 
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A composição química dos resíduos sólidos está relacionada a componentes 

orgânicos destes e engloba principalmente a quantificação de parâmetros como carbono, 

nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, cobre, zinco, ferro, manganês, sódio e 

enxofre, que compõem o elenco básico de macro e micronutrientes, a relação C/N 

(carbono/nitrogênio), o pH (potencial de hidrogênio) e as concentrações de sólidos 

totais, fixos e voláteis. 

Através destes aspectos, todos os resíduos gerados possuem um tempo para 

decomposição. Ou seja, suas características físicas e químicas estabelecem agregadas 

principalmente às condições climáticas, o quanto de tempo cada material leva para sua 

decomposição. 

Muitos materiais levam séculos para se decompor, isso demonstra o quanto é 

importante destinar cada tipo diferente de resíduo e principalmente reutilizar ou reciclar 

o máximo possível. 

O quadro 03 mostra o tempo que alguns tipos de resíduos levam para se 

decompor, esses dados tem muita importância para tomada de decisões no 

aproveitamento de materiais que tem longa vida útil, mesmo após se tornar inservível 

para o fim em que foi originalmente fabricado. 

 

Quadro 03 - Tempo de decomposição de resíduos sólidos 

 

Tipo de resíduo Tempo de decomposição 

Cascas de frutas De 01 a 03 meses 

Papel  03 a 06 meses 

Pano De 06 a 12 meses 

Chiclete  05 anos 

Filtro de cigarro De 05 a 10 anos 

Lata de alumínio 200 anos 

Plástico  450 anos 

Borracha  Tempo indeterminado 

Pneu  Tempo indeterminado 

Vidro  1milhão de anos 

                   Fonte: CEMPRE, 2000. 
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Na natureza todas as plantas e animais mortos apodrecem e se decompõem. O 

processo de decomposição está relacionado com fatores abióticos (água, calor, etc.) e 

com as cadeias alimentares, pois essa matéria orgânica é consumida por larvas, bactérias 

e fungos, de modo que seus elementos químicos retornam aos ciclos biogeoquímicos, 

em um processo de ciclagem de nutrientes. Trata-se de um interminável ciclo de morte, 

decomposição, nova vida e crescimento. A natureza é muito eficiente no tratamento dos 

resíduos, porém as alterações impostas pela ação antrópica alteram a quantidade de 

resíduos produzidos, bem como sua decomposição. 

A partir da criação de certos materiais, o homem introduziu na natureza diversos 

produtos inorgânicos, de lenta e difícil decomposição. O plástico, por exemplo, foi 

considerado um dos maiores fenômenos da era industrial. Devido à sua flexibilidade, 

leveza e alta resistência, o plástico passou a ser um produto amplamente utilizado nos 

mais diversos setores industriais.  

No entanto, por outro lado, tornou-se um dos principais resíduos que 

historicamente vem degradando o meio ambiente. A falta de manejo adequado e 

destinação incorreta das embalagens plásticas fazem com que grande quantidade deste 

material seja lançada principalmente em recursos hídricos, propiciando a morte de 

muitos animais, como peixes, répteis e outros seres que consomem sacos plásticos, por 

exemplo, ou ainda por vezes se enroscam e ficam presos a estes materiais. 

As diversas formas de embalagens produzidas através deste produto, que é 

oriundo do petróleo, facilmente podem ser encontradas em margens de estradas e 

rodovias, em fundos de vales e principalmente em rios e lagos.  

Embalagens pet (polietileno tereftalato), sacolas de supermercados, isopor 

(poliestireno), utilidades domésticas, entre outros, são alguns exemplos de materiais 

produzidos de plástico e que, destinado inadequadamente, podem causar sérios 

problemas ambientais. Devido a sua difícil degradabilidade, seu tempo de 

decomposição pode chegar próximo há cinco séculos. 

O plástico é um exemplo citado, assim como tantos outros como: vidro, 

alumínio, papel e borracha, que passaram a fazer parte do cotidiano da sociedade. Esses 

materiais trazem muitos benefícios, de modo que a sociedade atual é dependente deles.  

O problema é que como seu processo de biodegradabilidade é muito lento, o 

destino inadequado acaba gerando problemas, como poluição de recursos hídricos, 

obstrução de tubulações de drenagens de águas pluviais até morte de animais pela sua 

ingestão. Contudo, o processo de reutilização, reciclagem e o desenvolvimento de novos 
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materiais menos poluentes em seus processos produtivos e em seu descarte, são práticas 

fundamentais para a redução dos impactos socioambientais relacionados aos resíduos 

sólidos. 

 

3.2. Aspectos microbiológicos 

 

De acordo com Bidone e Povinelli (1999), os aspectos microbiológicos dos 

resíduos sólidos estão relacionados principalmente à fração orgânica que o compõem, 

posto que a sua reciclagem pode se realizar por meio da decomposição biológica, levada 

a efeito pelos microrganismos saprófitos ou decompositores naturalmente existentes no 

meio. Os processos de decomposição são, em essência, processos de nutrição e 

respiração (aeróbia, em presença do oxigênio livre, e anaeróbia, na ausência deste) dos 

microrganismos.  

A decomposição aeróbica é mais rápida, e resultam em subprodutos como o gás 

carbônico, sais minerais de nitrogênio, fósforo, potássio e outros, além de elementos 

solúveis em água. A decomposição anaeróbica é mais lenta, pois geram subprodutos em 

estágios intermediários de degradação, como amônia e ácidos orgânicos (BIDONE; 

POVINELLI, 1999).  

Com novas políticas voltadas a solucionar o problema da limitação de espaços 

adequados para o destino final de resíduos, algumas alternativas passaram a ser 

introduzidas. Aproveitando as características de cada resíduo, uma das opções é a 

compostagem de materiais orgânicos. 

Segundo Inácio e Miller (2009) a prática da compostagem pode ter surgido 

juntamente com o início das atividades agrícolas, porém seu conhecimento e 

importância só vieram a público no século XX. Os primeiros estudos voltados a essa 

atividade foram realizados pelo agrônomo britânico Albert Howard, que observou e 

sistematizou formas de realizar compostagens quando trabalhou na Índia, nas décadas 

de 1920 e 1930, retornando após este período e publicando obras sobre o assunto. 

Os componentes orgânicos de lixo urbano estão representados por 65% do peso 

total que foi coletado e, apenas 1,5% do total de resíduos orgânicos sólidos passam pelo 

processo de reciclagem de nutrientes com consequente formação de um composto 

orgânico conhecido como processo de compostagem (INÁCIO; MILLER, 2009). 

Para Cordeiro (2010), a compostagem pode ser uma forma de reduzir custos com 

a disposição de resíduos orgânicos em aterros e ainda ser bastante eficaz na correção de 
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solos pobres em matéria orgânica e nutrientes. Ela melhora a qualidade de solos, águas 

subterrâneas e superficiais e ainda contribui para a saúde humana e animal, ao reduzir a 

quantidade de lixo e ao transformar o resíduo em recurso. 

Bidone e Povinelli (1999), afirma que as bactérias são importantes no processo 

de compostagem, pois realizam a decomposição de materiais orgânicos, podendo ser de 

origem animal ou vegetal, agregam partículas ao solo e aumentam a disponibilidade de 

nutrientes. Os fungos e os actinomicetes
8
 decompõem os resíduos resistentes que não 

foram digeridos pelas bactérias, além de ajudar na fixação do nitrogênio. A umidade é 

importante no processo de compostagem, pois a presença de água é propicia o bom 

desenvolvimento dos microrganismos e suas reações. 

No entanto, apesar de ser uma técnica de baixo custo e eficaz, a compostagem 

orgânica é subutilizada no Brasil, ampliando a quantidade de lixo dos aterros sanitários 

e desperdiçando nutrientes que poderiam ser incorporados nos solos. 

 

3.3. Classificação dos resíduos sólidos  

 

Os resíduos podem se apresentar nos estados sólidos, líquidos e gasosos, e 

possuem inúmeras formas de classificação, em virtude de sua origem, degradabilidade, 

periculosidade, entre outros aspectos.  

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT a NBR N° 

10004/2004, os resíduos sólidos podem ser diferenciados conforme a origem, da 

seguinte forma: 

 urbanos: residenciais, comerciais, varrição, feiras livres, capinação e 

poda; 

 industriais: cinzas, óleos, lodos de tratamento de efluentes líquidos e 

industriais; 

 serviços de saúde: hospitais, clínicas médicas e veterinárias, centros de 

saúde, consultórios odontológicos e farmácias; 

 radioativos: origem atômica; 

                                                           

8
 s.m. Cogumelo microscópico, que se desenvolve em disposição radiada nos tecidos orgânicos. 

http://www.dicio.com.br/actinomicete/acesso em 16 de outubro de 2013. 

http://www.dicio.com.br/actinomicete/acesso
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 Agrícolas: defensivos agrícolas e embalagens (ABNT/NBR N° 

10004/2004, p. 2). 

 

Os resíduos podem ser considerados perigosos e se diferenciam conforme o risco 

que oferecem de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT a 

NBR N° 10004/2004: 

 risco a saúde pública: aumento de mortalidade, incidência de doenças. 

 risco ao meio ambiente: forma inadequada de manuseio. 

 dose letal 50 (oral ratos) representa a dose letal para 50% de uma 

população de ratos (via oral). 

 concentração letal 50, quando administrada por via respiratória acarreta 

morte de 50% da população de ratos. 

 dose letal 50 (dérmica, coelhos) quando representa morte de 50% da 

população de coelhos testados (contato com a pele) (ABNT/NBR N° 

10004/2004, p. 2). 

  

Pela periculosidade os resíduos podem ter a seguinte classificação: 

 

Inflamabilidade: Um resíduo será caracterizado como inflamável se uma 

amostra representativa, dele obtida conforme (NBR 10007) apresentar qualquer uma das 

seguintes propriedades: 

a) ser líquida e ter ponto de fulgor inferior a 60° C, determinado conforme 

ABNT NBR 14598 ou equivalente, excetuando-se as soluções aquosas com menos de 

24% de álcool em volume; 

b) não ser líquida e ser capaz de, sobre condições de temperatura e pressão de 

25° C e 0,1 MPa (1 atm), produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por 

alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e 

persistentemente, dificultando a extinção do fogo; 

c) ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio e, como 

resultado estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material 

(ABNT NBR N° 10004/2004 p. 3). 
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Corrosividade: Um resíduo é caracterizado como corrosivo se uma amostra 

representativa dele, obtida segundo (NBR 10007) apresentaram uma das seguintes 

propriedades: 

a) ser aquosa e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou superior ou igual a 12,5; 

b) ser líquida, o quando misturada em peso equivalente a água, produzir líquido 

e corroer o aço (COPANT 1020) há uma razão maior que 6,35 mm ao ano, a uma 

temperatura de 55 °, de acordo com método NACE (National Association Corrosion 

Engineers) ou equivalente (ABNT NBR N° 10004/2004 p. 3). 

Reatividade: Um resíduo é caracterizado como reativo se uma amostra 

representativa dele obtida segundo (NBR 10007) apresentar uma das seguintes 

propriedades: 

a) ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar; 

b) reagirem violentamente com a água; 

c) formar misturas potencialmente explosivas com água; 

d) gerar gases, vapores e perfumes tóxicos em quantidades suficientes para 

provocar danos à saúde ou ao meio ambiente, quando misturados com água (ABNT 

NBR N° 10004/2004 p. 3). 

Toxicidade: Um resíduo é caracterizado como tóxico se uma amostra 

representativa, dele obtida segundo (NBR 10007) apresentar uma das seguintes 

propriedades: 

a) quando o extrato obtido desta amostra, segundo a ABNT NBR 10.005, 

contiver qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores aos valores 

constantes no anexo F. Neste caso, o resíduo deve ser caracterizado como tóxico com 

base no ensaio de lixiviação, com código de identificação constante no anexo F da 

referida lei;  

b) possuir uma ou mais substâncias constantes no anexo C da referida lei e 

apresentar toxicidade.  

c) ser constituída por restos de embalagens contaminadas com substâncias 

constantes nos anexos D ou E da referida lei;  

d) resultar de derramamentos ou de produtos fora de especificação ou do prazo 

de validade que contenham quaisquer substâncias constantes nos anexos D ou E da 

referida lei;  

e) ser comprovadamente letal ao homem;  
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f) possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou 

estudos do resíduo que demonstrem uma DL 50 oral para ratos menor que 50 mg/kg ou 

CL 50 inalação para ratos menor que 2 mg/L ou uma DL 50 dérmica para coelhos 

menor que 200 mg/kg (ABNT NBR N° 10.004/2004 p. 3). 

Patogenicidade: Um resíduo é caracterizado como patogênico se uma amostra 

representativa dele, obtida segundo (NBR 10.007) contiver microorganismos 

patogênicos, proteínas virais, ácido desoxiriboncléico (ADN), entre outros ou toxinas 

capazes de produzir doenças em homens, animais ou vegetais (ABNT NBR N° 

10.004/2004 p. 4).  

Além destas classificações, a ABNT elaborou outras normas para classificação. 

Tais normas são fundamentadas na lixiviação de resíduos (NBR 10.005 de 2004); 

solubilização de resíduos (NBR 10.006 de 2004) e amostragem de resíduos (NBR 

10.007 de 2004). 

A partir desses critérios, os resíduos sólidos foram classificados da seguinte 

forma: 

a) Resíduos classe I – perigosos: quando uma amostra de 

resíduo em estudo for enquadrada em pelo menos um dos 

critérios de periculosidade. 

b) Resíduos classe II - não-inertes: propriedades como 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

Ex: papéis, papelão, material vegetal. 

c) Resíduos classe III – inertes: aqueles que submetidos a testes 

de solubilização, não apresentem nenhum dos seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade da água. Ex: rochas, vidros, tijolos e certos 

plásticos e borrachas (ABNT NBR N° 10.004/2004, p. 5). 

 

Podemos observar que pela classificação anterior devemos ficar atentos ao grau 

de perigo que cada resíduo oferece, ou seja, riscos oferecidos ao meio ambiente e à 

saúde pública. Os resíduos sólidos da classe I, ou perigosos, apresentam em função de 

suas propriedades físicas, químicas ou biológicas riscos à saúde humana e ambiental. 

Os resíduos não perigosos estão divididos em classe II e III, inertes e não-inertes 

respectivamente. Inertes quando apresentam propriedades de biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade a água; e não-inertes quando não apresentam nenhum 

de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

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

Por muitos anos a destinação dos resíduos sólidos não teve a importância devida. 

Apenas no final da década de 1980 é que os governantes concentraram um pouco mais 
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as preocupações sobre a situação. Principalmente porque começou a percepção sobre os 

impactos socioambientais causados pela grande e descontrolada geração de resíduos. 

Quando se falava em leis e normas referentes ao saneamento básico, apenas a 

questão da água e do esgoto era considerada e tinham a atenção de técnicos e 

governantes. 

A partir do início dos anos noventa, muitas normas foram criadas e classificaram 

os diferentes tipos de resíduos, conforme demonstrado anteriormente. Todavia, ainda 

havia a necessidade de uma adequação na diferenciação dos tipos de resíduos gerados, 

até para que se saiba de quem é a responsabilidade, principalmente pelo destino de cada 

resíduo gerado. 

Recentemente aprovada, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 

12.305/2010 artigo 13 inc. I) classifica os resíduos sólidos quanto à origem e 

periculosidade. Com relação à origem, foram divididos da seguinte forma: 

a) resíduos domiciliares: aqueles originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: aqueles originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: aqueles englobados nas alíneas "a" e "b";  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores e serviços: aqueles 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e"j"; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: aqueles gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea "c"; 

f) resíduos industriais: aqueles gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: aqueles gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente e SNVS - Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária; 

h) resíduos da construção civil: aqueles gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras da construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação e terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: aqueles gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 
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j) resíduos de serviços de transportes: aqueles originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: aqueles gerados nas atividades de pesquisa, extração 

ou beneficiamento de minérios.  

Com relação à periculosidade, o artigo 13 inc. II da Lei nº 12.305/2010 

estabelece a seguinte classificação: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade, patogenicidade, carcinogeicidade, 

teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à 

qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamento ou norma técnica; 

b) resíduos não perigosos: aqueles que não se enquadram na alínea "a". 

Através desta classificação, a lei trouxe um pouco mais de transparência nos 

conceitos básicos dos tipos diferentes de resíduos, de modo que parece ficar mais fácil o 

entendimento sobre os cuidados que devem ser tomados com cada um no momento de 

separar, armazenar e dar destino final. 

Esta Lei que faz parte da Política Nacional dos Resíduos Sólidos que integra a 

Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação 

Ambiental, esta Política dos Resíduos Sólidos foi estudada há pelo menos duas décadas 

e regulamentada no final do ano de 2010 e vem a complementar as demais legislações, 

como por exemplo, as normas da ABNT. 
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4. Métodos de disposição final  

 

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no Brasil está longe de 

servir de exemplo. Grande parte dos resíduos ainda é disposta em locais inapropriados.  

A destinação dos resíduos altera o aspecto do espaço geográfico, principalmente 

o urbano. É comum observarmos ainda nos dias de hoje nas cercanias de muitas cidades 

brasileiras, depósitos de lixo a céu aberto e a presença de catadores a procura de 

materiais com algum valor. Nas proximidades destes locais acabam surgindo espaços 

ocupados por grupos sociais excluídos.  

De forma geral o destino dos resíduos sólidos passou a ser mais bem observado 

nas últimas décadas. Muitos municípios investiram na adequação do destino dos 

resíduos sólidos. Programas como a coleta seletiva dos materiais recicláveis, 

implantação de aterros sanitários e ações voltadas à educação ambiental passaram a 

fazer parte da gestão administrativa destes municípios.  

Porém, ainda a grande maioria dos municípios não teve essa preocupação. A 

maior parte dos municípios brasileiros dispõe seu lixo em locais a céu aberto e não 

possui nenhum sistema diferenciado de coleta. 

Nos últimos anos foi possível perceber melhorias nos indicadores desta natureza. 

Mas ainda há desigualdade no que diz respeito à existência e a qualidade da 

infraestrutura de destinação de resíduos entre municípios, principalmente se 

compararmos por diferentes regiões de nosso país.  

Uma forma de destinação ainda nova no Brasil é a incineração dos resíduos 

sólidos em usinas de recuperação de resíduos sólidos. De acordo com J. Eduardo Abras 

(2008), em sua dissertação, as usinas de recuperação energética (URE) transformam os 

resíduos sólidos domiciliares em energia térmica ou elétrica através da incineração 

destes resíduos.  

Segundo Abras (2008), os resíduos incinerados nas caldeiras de uma usina 

geram vapores que movimentam uma turbina a vapor para a geração de energia elétrica. 

As sobras do processamento da URE são em média 25% do material total processado, 

sendo este uma escória sólida em forma de cinza que é quimicamente inerte, podendo 

ser descartado em aterro sanitário. 

Mesmo sendo pouco utilizado, o processo de incineração de resíduos sólidos tem 

se demonstrado mais eficiente que os aterros sanitários no tocante aos riscos de 

contaminação ambiental. 
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4.1. O lançamento a céu aberto (lixão) 

 

É uma forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos, na qual estes são 

simplesmente descarregados sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente.  

Lixão: local de disposição no qual os resíduos são depositados 

diretamente sobre o solo, podendo ocasionar contaminação do solo, 

das águas subterrâneas e superficiais através do líquido percolado e do 

contato com os próprios resíduos. Não há critérios técnicos para a 

escolha e operação dessas áreas. A ausência de controle e a falta e 

fechamento permitem o livre acesso (BARTHOLOMEU; CAIXETA-

FILHO, 2010, p. 34). 

 

Este tipo de disposição facilita a proliferação de vetores, geração de maus 

odores, poluição das águas superficiais e subterrâneas pelo lixiviado – mistura da água 

da chuva com o chorume.  

Mesmo considerada a pior forma de destinação final dos resíduos, a grande 

maioria dos municípios brasileiros se utiliza deste tipo de prática. 

Depois de implantado um lixão a céu aberto os prejuízos ambientais são 

praticamente irreversíveis alterando visivelmente a paisagem local. 

A Figura 01 é um exemplo de um lixão a céu aberto onde ocorre o 

descarregamento de lixo com presença de aves e animais, além de pessoas disputando 

restos de alimentos e materiais que agregue algum valor. 

 

Figura 01 - Lixão a céu aberto 

                                   Fonte: http://www.politicabrasileira.com.br 

 

Com as novas legislações, os municípios possuem prazo para eliminar esses 

lixões e implantar aterro sanitário. Na nova política de resíduos sólidos (Lei Federal n° 

12.305/2010), esse prazo vai até o ano de 2014.  
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4.2. Aterro controlado 

 

É uma forma que utiliza técnicas que minimizam o impacto, normalmente 

cobrindo os resíduos depositados com camadas de argila não compactada. 

Na verdade é uma forma de camuflar o impacto visual e amenizar o mau cheiro 

de um lixão. Não é uma prática de disposição final adequada, pois não são aplicadas 

técnicas que garantam a isenção de riscos de contaminação do meio ambiente, através 

principalmente do chorume e dos gases emitidos. 

Aterro Controlado: local de disposição de resíduos urbanos que 

utiliza técnica de recobrimento dos resíduos com uma camada de 

material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho. Apesar da 

cobertura periódica dos resíduos, na prática, o aterro controlado 

equivale a um lixão melhorado, pois também não possui barreiras que 

evitem a contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

Consequentemente, os aterros controlados apresentam problemas 

ambientais similares aos lixões (BARTHOLOMEU; CAIXETA-

FILHO, 2010, p. 35). 

 

Muitas regiões do Brasil utilizam esta forma de disposição de resíduos, porém, 

de acordo com a Lei citada anteriormente, também haverá a necessidade da adequação, 

ou seja, substituir os aterros controlados por aterros sanitários. 

 

4.3. Aterro Sanitário  

 

É uma forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, dentro de 

critérios de engenharia e normas operacionais especificas, proporcionando o 

confinamento seguro de resíduos (normalmente, recobrindo com argila selecionada e 

compactada em níveis satisfatórios), evitando danos ou riscos à saúde publica e 

minimizando os impactos ambientais. 

Esses processos de engenharia mencionados materializam-se no projeto de 

sistemas de drenagem periférica e superficial para afastamento das águas de chuva, de 

drenagem de fundo para coleta do lixiviado, de sistema de tratamento para o lixiviado 

drenado, de drenagem e queima dos gases gerados durante o processo de biostabilização 

da matéria orgânica. 

O aterro sanitário é hoje a melhor técnica e de custo razoável para implantações 

nos municípios. O aterro sanitário corresponde a um: 

Local de disposição de resíduos sólidos urbanos com mínimos 

impactos e danos à saúde e à segurança pública. Através de princípios 
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de engenharia, o projeto para implantação de um aterro sanitário deve 

contemplar todas as instalações fundamentais ao bom funcionamento 

e ao necessário controle sanitário e ambiental durante o período de 

operação e fechamento do aterro. Além disso, busca reduzir ao 

máximo o volume dos resíduos e, consequentemente, a necessidade 

para área de disposição. Ao termino de cada jornada de trabalho, ou 

mesmo em intervalos menores, se necessário, os resíduos depositados 

são cobertos com uma camada de terra, reduzindo a presença de 

animais no local. É considerado, portanto, a forma mais adequada de 

disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, pois segue critérios 

de engenharia e normas operacionais específicas (BARTHOLOMEU; 

CAIXETA-FILHO, 2010, p. 35). 

 

A disposição de resíduos sólidos em aterro sanitário varia muito de cidade para 

cidade, com características físico-químicas e microbiológicas bem diversificadas. Este 

procedimento é uma solução técnica de fácil execução e viável economicamente. 

De acordo com dados coletados pelo IBGE a disposição de resíduos sólidos no 

Brasil diferenciados por municípios, pelo menos a metade deles destinam seus resíduos 

em lixões. Porém, ainda de acordo com esses dados é possível perceber a evolução em 

algumas regiões principalmente os municípios das regiões Sul e Sudeste quanto ao 

aumento do número de municípios que implantaram aterro sanitário. 

Tabela 05 - Destino final de resíduos sólidos, por unidade de destino, Brasil – 

período 1989/2008. 

 

Ano Lixão Aterro controlado Aterro sanitário 

1989 88,2% 9,6% 2,2% 

2000 70,4% 12,3% 17,3% 

2008 50,8% 21,5% 27,7% 
Fonte: IBGE (2010). 

Através dos dados da tabela 05 da pesquisa do IBGE, é possível observar que 

nas últimas décadas houve uma significativa evolução no número de municípios que 

passaram a utilizar aterros sanitários como forma de destinação final de seus resíduos 

sólidos. 

Isso se deve principalmente as novas políticas nacionais voltadas às questões 

ambientais, onde os governantes precisam adequar suas gestões de acordo com as novas 

exigências e também para obtenção de recursos condicionados a estas ações.  

Percebe-se através dos dados do IBGE (2010) que nas regiões Norte e Nordeste 

há predominância de lixões a céu aberto como destino final dos resíduos sólidos. Esta 

oposição quanto às regiões Sul e Sudeste demonstram a evolução da preocupação dos 

governantes nas últimas décadas em diferentes regiões, ou seja, a aplicação dos recursos 

voltados ao saneamento básico, principalmente ao destino dos resíduos sólidos urbanos. 
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O governo federal destina verbas para projetos voltados a destinação de resíduos 

sólidos, seja para coleta ou destinação final. Então, alguns municípios ou não 

encaminham projetos ou recebem verbas e não aplicam para esta finalidade.  

Além da obrigação e prazo determinado para que os municípios passem a 

destinar os resíduos sólidos em aterros sanitários, além de cumprir a política nacional dá 

um ganho substancial nas questões ambientais. Destinando de forma adequada os 

resíduos sólidos se evita muitos contaminantes principalmente do solo e da água. 

As principais vantagens de um aterro sanitário são de evitar: a proliferação de 

vetores, o espalhamento de pequenos objetos de papéis e plásticos nas cercanias, a 

fixação de famílias de catadores e poluição das águas superficiais e subterrâneas, pelo 

lixiviado. 

Um aterro sanitário pode ser construído para qualquer tipo de volume de lixo, e 

com condições que qualquer administração pública poder administrar pelo número de 

equipamentos simples, permite a transformação do material degradável em estabilizada 

de forma natural e biológica. 

Outra vantagem do aterro sanitário é a recuperação de energia em forma de gás 

metano e a produção de fertilizante orgânico a partir da matéria orgânica bruta. 

 

4.3.1. Efluentes e voláteis derivados dos processos de um aterro sanitário 

 

Como a questão dos efluentes de um aterro sanitário ter um procedimento 

técnico, esse item foi extraído do trabalho de Bartholomeu e Caixeta-Filho (2010).  As 

etapas e processos de um aterro sanitário são as seguintes: 

 

a) Drenagem de gazes 

O lixo confinado em aterros sanitários gera gases, entre eles o metano (CH4) e o 

gás carbônico (CO2), através do processo de decomposição predominantemente o 

anaeróbio. 

Estes gases necessitam de um controle que pode ser através de um sistema de 

drenagem vertical, pois podem circular no solo causando danos ambientais. O gás 

metano é inflamável e se em concentração no ar próximos a 25% pode sofrer explosão 

espontânea. 

De maneira geral os drenos são construídos com a superposição de tubos 

concretos, revestidos de pedras brita n° 4 (granulação grossa). O projetista deve 
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dimensionar os drenos de acordo com a vazão de gás do aterro, não havendo um modelo 

específico comprovado. Na prática os tubos variam de 0,20 a 1,0 m de diâmetro, em 

função da altura do aterro. 

Esse tipo de método utilizado para tratamento de gases é historicamente o mais 

utilizado para projetistas de aterros, podendo, entretanto ser substituído por uma ou 

outra estrutura que tenham idênticas funções. 

A drenagem de ser realizada de formam que a saída dos gases seja controlada 

rente ao solo, sem dispersão pelo restante das camadas da célula. 

De maneira geral os gases drenados são emitidos na atmosfera, alguns aterros 

utilizam queimadores na saída dos drenos e em alguns casos são utilizados métodos de 

tratamento e aproveitamento destes gases como energia. 

O aproveitamento dos gases de aterros sanitários ainda é quase que 

imperceptível no Brasil. A maior parte dos aterros sanitários quando projetados, não 

recebem atenção voltada ao destino do gás gerado de forma a ser aproveitado.  

A preocupação se restringe a canalizar e drenar com sistemas simples de tubos 

com pedras que minimiza a emissão na atmosfera. Alguns casos são instalados forma de 

combustão destes gases, reduzindo ainda mais a emissão dos mesmos. 

Porem é possível observar alguns casos de municípios ou empresas que 

aproveitam o gás gerado para produção de energia. 

Para que isso aconteça é necessário projetar o aterro de forma que os gases 

gerados possam ser canalizados. 

Alguns aterros sanitários não projetam o aproveitamento dos gases, mas acabam 

adequando com o passar dos anos, isto normalmente é possível, porém com maiores 

dificuldades e menor aproveitamento. 

O gás gerado através da matéria orgânica em decomposição é o metano também 

chamado de biogás. Cerca de 60% dos gases metanos emitidos são provenientes de 

atividades antropogênicas, sendo uma delas a disposição de lixo nos aterros sanitários. 

O metano é considerado um dos principais gases que colaboram no aumento do efeito 

estufa. É de suma importância a preocupação no tratamento e destinação do mesmo. 

A finalidade de se construir um sistema de extração, condução do biogás gerado 

pela decomposição de resíduos sólidos, além da destruição pela queima de gases de 

efeito estufa contido em sua composição, seria a busca da substituição de parte de 

combustível fóssil pelo biogás. As alternativas mais usuais para geração de energia 

elétrica a partir de biogás são através de motores a combustão interna e turbinas a gás.  
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Um ecossistema de cada aterro sanitário varia por inúmeros fatores internos e 

externos. A multiplicação de microrganismos depende principalmente dos aspectos 

nutricionais da massa que os resíduos apresentam e também dos fatores externos como 

precipitação pluviométrica, da variação sazonal de temperatura de cada região. 

 Um aterro sanitário é um método de disposição que não provoca prejuízos ou 

ameaças à saúde e a segurança, utiliza princípios de engenharia de modo a confinar o 

lixo no menor volume possível. 

 

b) Drenagem de águas de chuva, nascentes e percolados 

 

Evitar que as águas pluviais que caem próximas da área de serviço do aterro 

cheguem até as células é muito importante, pois essas águas podem prejudicar a 

eficiência da operação do aterro. Isso pode ser conseguido por meio da construção de 

canaletas ao redor o aterro e ainda com valetas à meia encosta, isto é, todo liquido será 

drenado evitando que chegue às células. Deve ser evitado também o empoçamento de 

águas sobre o aterro e, para isso, deve ser observado um caimento na cobertura de cada 

célula preenchida.  

Para as águas de nascentes, deve ser tomado o cuidado de não contaminá-las 

com chorume, canalizando-as e protegendo com camada impermeável, direcionando 

essa água para um curso hídrico mais próximo (córrego, rio, etc.). 

O percolado gerado no aterro deve ser drenado em sistema construído em forma 

horizontal (tipo espinha de peixe) devendo ser recolhido e encaminhado a um local de 

tratamento. Esses drenos devem ser inclinados em mais ou menos 2 % e preenchidos 

com britas. Os sistemas de drenagem e gases (verticais) e líquidos (horizontais) devem 

ser interligados, garantindo assim maior eficiência da drenagem do aterro. 

Figura 02 – Canaleta para drenagem de águas pluviais 

Fonte – http://vicosa.mg.gov.br. Acesso em 15 de maio de 2013. 
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c) Destino do chorume e do percolado 

 

O chorume que é um líquido negro, ácido e malcheiroso, é subproduto da 

atividade bacteriana resultante do processo de decomposição em aterros sanitários. A 

produção desse produto em aterro sanitário é difícil de ser avaliada, porém, ocorre em 

quantidade reduzida, se comparada à todo o material líquido que circula pelo aterro. 

Normalmente ocorre a infiltração de águas pluviais que caem sobre as células do aterro, 

e estas, não são completamente desviadas em direção a um curso hídrico. 

Quando ocorre o ponto de saturação da massa do lixo, existe o risco deste 

chorume, juntamente com as águas pluviais e demais detritos, atingirem o lençol 

subterrâneo e as águas superficiais próximas do aterro. Para evitar isso, é indispensável 

à impermeabilização da base do aterro, que pode ser feita com argila ou gemomantas. 

O chorume deve ser coletado e tratado, pois contém elevada carga orgânica e faz 

com que ele seja extremamente poluente e danoso às regiões por ele atingidas. 

Na composição do chorume, podem conter metais pesados decorrentes da 

decomposição da característica do próprio solo de cobertura ou embalagens metálicas, 

ou pilhas e etc.  

No sistema de tratamento o chorume, após coletado, deve ser tratado antes de ser 

descartado no curso de um rio ou em uma lagoa. O tratamento pode ser feito no próprio 

local ou o chorume pode ser transportado para um local apropriado (geralmente uma 

Estação de tratamento de esgoto). 

A descarga de chorume e do percolado nas águas provoca a elevação da DBO 

(Demanda Bioquímica de Oxigênio), isto é, ar dissolvido na água, sendo necessárias 

formas de vida aquáticas (microrganismos) que consumam e decomponham a matéria 

orgânica. Esse local é impróprio para a sobrevivência de peixes e outros organismos que 

necessitam de oxigênio para desenvolverem suas atividades básicas. Por isso, os 

efluentes devem passar por tratamento antes de serem devolvidos ao solo ou corpo 

hídrico. 

Esse tratamento pode se feito por filtros biológicos, lagoas de estabilização ou 

outro processo que possibilite a remoção das frações dissolvidas de matéria orgânica e 

nitrogênio amoniacal.  

A figura 03 apresenta uma lagoa de tratamento do chorume. 
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Figura 03 - Lagoa de tratamento de chorume 

Fonte: http://www.goiania.go.gov.br. Acesso em 15 de maio de 2013. 

 

Nos métodos de tratamentos atuais, o chorume dos aterros sanitários passa por 

um processo de recirculação. O chorume é coletado através de drenos de PEAD 

(polietileno de alta densidade) e encaminhados para um poço de acumulação. Nos seis 

primeiros meses de operação ele é recirculado sobre a massa de lixo aterrada. Depois 

desse período, o material pode passar por tratamento em estações de tratamento de 

efluentes, podendo até ser destinado a um recurso hídrico após análises de suas 

características.  

Ainda existe a possibilidade de utilizar o chorume como biofertilizante, porém, 

depende de um sistema de tratamento que elimine as composições que contém materiais 

tóxicos e ou pesados. 

 

4.3.2. Classificação e métodos de operação de um aterro sanitário 

 

a) Método da Trincheira 

 

É aplicado quando o local do aterro for plano ou levemente inclinado, e quando 

a produção diária de lixo, preferencialmente, não ultrapassar 10 toneladas. 

 O lixo é descarregado do lado das valas, sem a necessidade do caminhão entrar 

em seu interior. Normalmente o espalhamento dos resíduos é de forma manual 

utilizando o material retirado da escavação para cobrir os resíduos. 

A figura 04 exemplifica uma forma de trincheira com proteção e 

impermeabilização do solo com manta de geomembrana. 
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Figura 04 – Modelo de método trincheira 

Fonte: Águas Paraná (http://www.aguasparana.pr.gov.br). Acesso em 20 de fevereiro de 2013 

 

As trincheiras podem ser de grande porte, nestas os resíduos são descarregados 

no interior da mesma e um trator é utilizado para espalhar e compactar o material 

passando várias vezes sobre ele e depois ao final do dia é colocado uma camada de 

argila de 10 a 15 cm para cobrir. 

 

b) Método de Escavação progressiva ou método de meia encosta 

 

É utilizado em áreas secas e de encostas, normalmente aproveitando-se o 

material escavado do próprio local na cobertura do lixo. 

O aterro é executado depositando-se certo volume de lixo no solo, o qual é 

compactado por um trator de esteira em várias camadas, até 3ou 4 metros de altura. Em 

seguida, o trator escora, na parte oposta da operação, o material para cobertura do lixo 

compactado, formando as células sanitárias. 

 

a) Método da área ou aterro tipo superficial 

A técnica de execução de aterro em área é utilizada quando a topografia local 

permite o recebimento/confinamento dos resíduos sólidos, sem a alteração de sua 

configuração natural. 

 

4.3.3. Fases da degradação da matéria orgânica 

 

A transformação anaeróbia do material orgânico bruto em bioestabilizado nos 

aterros sanitários, com a geração do gás metano e possui um processo de cinco fases 

segundo BARTHOLOMEU; CAIXETA-FILHO, 2010: 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/
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Fase I: Ajustamento inicial 

 Disposição dos resíduos e acúmulo de umidade. 

 Subsidência inicial, cobertura da área. 

 Inicio do processo de estabilização detectado por mudanças nos parâmetros 

ambientais. 

 

Fase II: transição 

 Formação do chorume. 

 Transição da fase aeróbia para a anaeróbia. 

 Estabelecimento das condições de óxido-redução. 

 Aparecimento de compostos intermediários (ácidos voláteis). 

 

Fase III: formação de ácidos 

 Predominância de ácidos orgânicos voláteis de cadeia longa. 

 Decréscimo do pH com conseqüente mobilização e possível complexação de 

espécies metálicas. 

 Liberação de nutrientes com N e P que serão utilizados como suporte para 

crescimento de biomassa. 

 O hidrogênio é detectado e sua presença afeta a natureza e o tipo de produtos 

intermediários em formação. 

 

Fase IV: fermentação metânica  

 Produtos intermediários que aparecem durante a fase de formação de ácidos são 

convertidos em CH4 e CO2. 

 Retorno do pH à condição de tampão, controlado pelos ácidos voláteis. 

 Potenciais redóx nos valores mais baixos. 

 Precipitação e complexação de metais. 

 Drástica redução de DQD (medida no lixiviado) com correspondente aumento 

na produção de gás. 

 

Fase V: maturação final 

 Estabilização da atividade biológica, com relativa inatividade. 

 Escassez de nutrientes e paralisação da produção de gás. 

 Predominância de condições ambientais naturais. 

 Aumento do valor do potencial redóx com o aparecimento de O2 e espécies 

oxidadas. 

 Conversão lenta dos materiais orgânicos resistentes aos microrganismos em 

substancias húmidas complexadas com metais. 
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4.3.4. Microrganismos participantes da degradação da matéria orgânica em 

aterros sanitários  

 

As informações presentes neste e no próximo item foram tiradas de Bidone e 

Povinelli, (1999). 

 

Bactérias fermentativas 

Responsáveis pela produção de enzimas que liberadas no meio hidrolisam 

compostos de cadeia complexa e os transformam em compostos moleculares de cadeia 

simples. Ex. etanol, butiratos, acetatos, propionatos. 

 

Bactérias acetogênicas produtoras de hidrogênio 

Fermentam ácidos voláteis de cadeia maior que a do metanol, transformando-os 

em hidrogênio e acetato. 

 

Bactérias acetogênicas consumidores de H2 ou homoacetogênicas 

Fermentam um amplo espectro de compostos de um carbono e acido acético, 

precursor do metano. São de alta eficiência termodinâmica. 

 

Bactérias metaogênicas 

Formam um grupo especial composto de várias espécies com diferentes formas 

celulares. Sobrevivem ao contato com o O2 puro e ainda produzem CH4. 

 

Bactérias redutoras de sulfato 

Associadas às metanogenicas em meios anaeróbicos produzem acetatos, H2 e 

sulfitos que serão utilizados pelas metanogenicas. São responsáveis tanto pela produção 

como pelo consumo de acetato. 

 

4.3.5. Fatores intervenientes no processo degradação da matéria orgânica 

 

Composição física 

Os resíduos sólidos urbanos podem ser caracterizados fisicamente em: matéria 

orgânica, papel, papelão, metal ferroso, trapo, couro, borracha, plásticos, vidro, terra, 
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madeira, metais não ferrosos e diversos. Essas características permitem a definição dos 

resíduos em termos de sua degradabilidade.  

 

Composição química  

A composição química dos componentes dos resíduos sólidos identifica a 

composição do substrato, possibilitando, por exemplo, a avaliação do grau de 

resistência à atividade enzimática e a disponibilidade de nutrientes. 

De acordo com Bidone; Povinelli (1999, p. 20): 

A toxidade observada em aterros está relacionada à concentração da 

substância tóxica, à forma de aplicação do agente, ao tempo de 

exposição, a fatores ambientais tipo pH e temperatura e a possíveis 

mecanismos antagônicos e sinérgicos. Os principais agentes tóxicos 

verificados em processos anaeróbios, como é o caso de aterros 

sanitários, são cátions alcalinos, cátions alcalinos terrosos, amônia, 

sulfetos, metais pesados, compostos orgânicos, oxigênio e outros 

componentes como detergentes, antibióticos, cianetos e produtos 

químicos industriais dispostos no lixo. 

 

4.3.6. Características físicas (tamanho das partículas, densidade e homogeneidade). 

 

A redução do tamanho das partículas por trituração em veículos de coleta ou em 

estações de transferências aumenta significativamente a reatividade do processo, devido 

ao aumento da área superficial de contato do substrato disponível ao ataque enzimático 

pelos microrganismos. 

De acordo com Bidone e Povinelli (1999) deve-se considerar que quando ocorre 

o aumento excessivo de hidrólise
9
 de polímeros no percolado, pode ocorrer também 

uma fermentação por ácidos voláteis
10

 muito mais rápida resultando na inibição das 

bactérias metanogênicas
11

. 

 

a) Umidade 

A umidade é talvez o parâmetro mais importante, uma vez que não só favorece o 

meio aquoso essencial para o processo de formação de gás, mas serve também como 

transporte para os microrganismos dentro do aterro sanitário. Seu teor varia de acordo 

                                                           

9
 Hidrólise é uma reação química de quebra de uma molécula por água. 

10
 Apresentam tendência à evaporação. 

11
 Bactérias que atuam sobre o hidrogênio e o dióxido de carbono transformando-os em CH4 (metano). 
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com outros fatores, como composição do lixo, tipo de coleta, condições climáticas, 

entre outros. No Brasil o teor de umidade do lixo varia entre 40% a 60%. 

A geração do percolado/lixiviado é função da umidade contida nos resíduos e no 

solo e da quantidade de água infiltrada. A geração de percolado indica que a massa de 

lixo excedeu sua capacidade máxima de retenção de líquidos, de modo que esta se 

encontra em um alto nível de saturação. Até certo ponto, com essa saturação, pode 

haver estímulo da produção de gás. No entanto, infiltrações excessivas podem causar 

retardamento da produção. 

 

b) Temperatura  

A formação do metano ocorre em uma extensa faixa de temperatura, entre 0°C e 

97°C. 

A temperatura é um fator que influencia o funcionamento dos sistemas 

biológicos principalmente na velocidade das reações bioquímicas. Segundo Simpson 

(1959); apud Oliveira (2006), as bactérias presentes na biodigestão anaeróbia são ainda 

muito mais sensíveis às mudanças de temperatura, podendo até ocorrer interrupção da 

produção de metano e acúmulo de sólidos voláteis. Porém se esta mudança não for 

abrupta, assim ocorrendo de forma gradual o sistema pode se adaptar a outras 

temperaturas.   

Dentro do processo biológico de atividade dos microorganismos ocorrem três 

faixas de temperaturas que exercem influência sobre a atividade dos mesmos. 

- psicrofílica (abaixo de 20 C°, mas ainda não bem definida). 

- mesofílica (30 °C – 35 °C). 

- termofílica (50 °C – 55 °C). 

Estas faixas de temperatura indicam uma variação de condições na produção do 

gás metano. De acordo com Oliveira (2006), as temperaturas baixas indicam que na 

faixa de pscrofílica acorre o menor desenvolvimento de metano, podendo não haver 

desenvolvimento em temperatura inferior a 10 C; a mesofílica que é uma faixa média ou 

intermediária é a faixa que possui as melhores condições para produção do metano; e a 

faixa termofílica, que é a mais quente ocorrem a produção em condições regulares.  

No aterro sanitário, inicialmente tem-se altas temperaturas devido às condições 

aeróbias, seguidas por um declínio da temperatura. Normalmente as temperaturas em 

aterro sanitário não ultrapassam 45° C, mesmo durante a fase aeróbia, sendo, portanto, 

difícil um aterro ser operado na faixa termofílica. A temperatura ambiente não exerce 



77 
 

influência significativa na massa do aterro, em função da mistura lixo/solo que compõe 

o aterro sanitário. 

 

c) pH - potencial de hidrogênio 

A atividade do íon hidrogênio na fase aquosa é um aspecto ambiental crítico que 

afeta o balanço entre as várias populações de microrganismos como também o nível de 

atividade microbiana. 

Em função do pH e de sua capacidade de crescimento no meio, os 

microrganismos podem ser classificados em acidofílicos, neutrofílicos e alcalinofílicos. 

Os primeiros apresentam crescimento ótimo no meio em que o pH é baixo menor que 5, 

enquanto para os últimos a taxa de crescimento ótima ocorre em meios alcalinos acima 

de 7. A maioria dos microrganismos são neutrófilos, com melhor crescimento quando o 

pH estiver próximo de 6 e 7. 

 

d) Energia 

A energia primária para muitos organismos é a energia química suprida por 

compostos orgânicos ou inorgânicos, sendo que sua utilização como fonte de energia 

envolve sempre reações de oxirredução, que correspondem a transferências de elétrons. 

A medida do potencial de oxirredução indica o nível de oxidação nos resíduos 

do aterro, podendo ser usada como ferramenta para o conhecimento da atividade 

microbiana o pH e a temperatura influenciam sua medição.  

 

e) Nutrientes 

A atividade microbriana só é levada a efeito a partir da existência, no meio, de 

níveis adequados de nutrientes, principalmente no que se refere ao carbono, nitrogênio e 

enxofre. 

Todos esses parâmetros apresentados são responsáveis pelo grau de 

degradabilidade dos resíduos destinados em um aterro sanitário. Assim também como 

ocorre a variação na geração de gases como o metano, por exemplo, podendo ser fonte 

de energia e vir a ser aproveitado através de processo de biodigestores. 

Em um aterro sanitário e muito importante haver controle de tudo aquilo que 

entra tanto os tipos e volumes de resíduos, assim como veículos e pessoas. Portanto, um 

aterro sanitário precisa ter uma estrutura de controle influenciando diretamente em seu 

funcionamento. 
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4.3.7. Estruturas de controle 

 

A existência de estruturas que controlem e protejam o aterro são importantes 

para manter o bom padrão de funcionamento. Essas estruturas correspondem a cercas, 

portão e guarita de entrada que formam a portaria com a presença de um funcionário e 

balança de pesagem. 

Existem muitas regras e normas que norteiam a implantação e a operação de um 

aterro sanitário. De acordo com Albuquerque (2012), a operação segura de um aterro 

sanitário envolve empilhar e compactar o lixo, para que este ocupe o mínimo espaço 

possível. Também é preciso cobrir o lixo diariamente com uma camada de material 

impermeável, para diminuir a liberação de gases mal cheirosos, bem como a 

disseminação de doenças. 

Para um bom desempenho do aterro sanitário, a utilização de maquinários 

adequados contribui para a diminuição do volume do lixo, ocupando assim, de maneira 

mais satisfatória, os espaços das células ou trincheiras destinados à disposição do lixo 

no aterro. 

Com o trabalho de um trator, que pode ser uma escavadeira hidráulica ou um 

trator de esteira, o lixo é empurrado, espalhado e amassado sobre o solo, sendo 

posteriormente coberto por uma camada de terra ou areia, minimizando odores, 

evitando incêndios e impedindo a proliferação de vetores, como insetos e roedores. 

A Norma Técnica NBR 8419 da ABNT (1984), determina que um aterro 

sanitário deve seguir algumas regras para sua instalação quanto ao espaço e o tipo de 

terreno que irá ocupar. É preciso evitar aterros em áreas sujeitas a inundação, pois é 

obrigatória a existência de uma camada de solo insaturado de no mínimo 1,5 metros 

entre a superfície o nível mais alto do lençol freático. O solo para a implantação de um 

aterro deve ser argiloso, pois esse tipo de solo facilita a compactação. 

A distância mínima da localização do aterro sanitário e um curso d'água deve ser 

de 200 metros. O acesso deve ser facilitado e o aterro deve ter uma arborização 

adequada, fato que contribui para evitar erosões, conter material em suspensão no ar 

(poeira e fuligem) e minimizar possíveis odores gerados. 

Além das normas acima, o Instituo Ambiental do Paraná (IAP) determina que a 

distância mínima de um aterro sanitário a ser respeitada para os núcleos populacionais é 

de 1.500 metros a partir do perímetro da área, e 300 metros de possíveis residências 

isoladas. 
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A estrutura de um aterro sanitário deve ter a presença de cercas, que tem a 

finalidade de impedir a entrada de pessoas e animais na área do aterro, assim como 

contribuir para evitar que papéis, plásticos e outros detritos sejam carregados pela ação 

do vento. 

A portaria serve para controlar a entrada e saída de veículos na área do aterro, 

assim como para controlar os tipos de resíduos que estão entrando nas cargas. Mesmo 

que haja um sistema de portão eletrônico em que os motoristas dos caminhões da coleta 

de lixo tenham acesso, a presença de uma pessoa na portaria contribui para um melhor 

controle e funcionamento. 

Uma balança deve controlar e registrar diariamente a entrada dos resíduos no 

aterro. A pesagem dos caminhões que entram serve para projetar o tempo de vida útil do 

aterro. 

Escritório, refeitório, vestiários e sanitários fazem parte do apoio necessário para 

os funcionários do aterro sanitário. O escritório deve ser organizado para armazenar os 

dados coletados de pesagem, o número de cargas, além de outros dados relevantes que 

devem ficar arquivados.  

Como normalmente os aterros sanitários localizam-se distantes dos perímetros 

urbanos, muitos funcionários acabam ficando o período todo do trabalho no aterro. Por 

isso, faz-se necessária a presença de vestiários, banheiros e refeitórios, para 

proporcionar um mínimo de comodidade aos trabalhadores. Um almoxarifado também é 

importante para guardar ferramentas e materiais que são utilizados na manutenção. 

Num aterro sanitário, também há necessidade de possuir um pátio para 

estocagem de material, ou seja, uma área onde fica armazenado todo o material 

indispensável para a operação do aterro (terra, pedras, tubos, etc.). 

Galpões devem ser construídos com a finalidade de preservar as máquinas nos 

períodos em que não estiverem operando. Nesse local, podem ser feito pequenos reparos 

nos equipamentos.  

As boas condições de acesso, tanto externo quanto interno, são importantes em 

um aterro sanitário. Todas as vias de acesso ao aterro devem ser mantidas em condições 

de tráfego, mesmo em épocas chuvosas. As vias de acesso devem ter algum tipo de 

pavimento, pois de maneira geral, a coleta do lixo ocorre também nos dias de chuva e a 

presença de lama pode gerar muitos transtornos no momento da entrada e do 

descarregamento dos caminhões. A iluminação da entrada e próxima às áreas de 



80 
 

descargas deve ser mantida nos aterros, principalmente quando houver regime de coleta 

noturna.  

 

4.3.8. Projeto e construção de células 

 

Todos os aterros sanitários possuem basicamente os mesmos procedimentos para 

o acondicionamento do lixo, que consistem na construção de células. 

 

Figura 05 - Célula impermeabilizada do aterro sanitário de Cascavel/PR 

                          Fonte: Vilmar Rigo, Aterro Municipal de Cascavel/PR (março 2012). 

 

Essas células correspondem a grandes valas que são cortadas no solo e subsolo e 

passam por um processo de impermeabilização, com a utilização de uma camada de 

geomanta, já se utilizou aplicação de uma camada de argila ou compactação se o solo 

for argiloso. 

A figura 05 é do aterro da cidade de Cascavel - PR exemplificam a abertura e 

impermeabilização de uma célula e a colocação do lixo (visita em março de 2012). 

Todo o lixo que chega ao aterro deve ser disposto em um local com solo 

compactado e isolado com camada de geomanta
12

 (PVC ou PEAD), previamente 

preparado e de acordo com a capacidade de cada veículo coletor. A cada três cargas 

descarregadas, o lixo deve ser empurrado de baixo para cima contra um barranco ou 

contra a célula anterior e distribuído pelo talude
13

.  

O lixo depositado na célula deverá ser compactado com uso de um trator, de 

forma a deixá-lo distribuído uniformemente. Ao final do dia este lixo deverá receber 

                                                           

12
 Lona de grande resistência à ruptura por tração ou puncionamento - PVC (Policloreto de Vinila), PEAD 

(Polietileno de Alta Densidade). 

13
 Um talude é o plano inclinado que limita um aterro. Ele liga a plataforma continental à região abissal e 

tem como função garantir a estabilidade do aterro 
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uma camada de terra (15 a 30 cm) para cobertura, evitando a propagação de moscas, 

baratas, ratos, urubus, etc. Com esse procedimento, a célula sanitária estará constituída. 

Quando uma célula estiver com sua capacidade de armazenamento ocupada, esta 

deverá receber uma camada de argila, em média de 50 cm, bem compactada, que servirá 

de selo, encerrando assim esta célula. A maioria dos aterros sanitários trabalha com 

sobreposição de células, formando patamares e ocupando melhor o espaço do aterro. 

 

4.3.9. Utilização e reutilização de áreas ocupadas pelos aterros 

 

De maneira geral se recomenda que após o fim de sua vida útil, as áreas de 

aterros sejam transformadas em jardins, parques praças esportivas e áreas de lazer. 

Depois de encerradas as atividades do aterro, faz-se necessário aguardar pelo menos 

cinco anos para o início das obras de reutilização. Isso porque os gases produzidos que 

são drenados possuem um alto poder de combustão, podendo ocorrer explosões durante 

esses cinco anos. A figura 06 mostra um exemplo de uma área de antigo aterro que 

passou por processo de recuperação. 

 

Figura 06 - Aterro recuperado em Barcelona, Espanha. 

Fonte: http:\\www.archdaily.com.br. Acesso em 19 de julho de 2013. 

 

O exemplo da figura 06 mostra a restauração paisagística de um aterro na cidade 

de Barcelona na Espanha. O aterro foi aberto em 1974 aproveitando o relevo local com 

uma concavidade natural, sendo uma depressão do maciço da garrafa. Por trinta anos 

este local recebeu o lixo gerado na região metropolitano de Barcelona. A área se tornou 

uma grande contaminação ambiental emanando gases e chorume, pois o lixo era jogado 

no local sem nenhum tipo de tratamento. 
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Em 2002 foi elaborado um projeto a pedido da Prefeitura de Barcelona com 

custo estimado em 26 milhões de euros.  Na execução do projeto o local foi selado com 

lâmina impermeável, com uma camada drenante de cascalho, uma camada de geotêxtil e 

uma camada fina de terra vegetal. Os gases e os efluentes líquidos foram drenados e 

tratados, sendo o chorume através de valas e drenos encaminhados a lagoas de 

tratamento e os gases filtrados e queimados. 

Na seqüência o local foi reflorestado com espécies nativas e reformulado para se 

tornar um parque. Em 2010 o local foi aberto ao público para visitação, com rampas 

para pedestres e pista para bicicletas, se tornando o Parque Nacional Del Garraf. 

(www.archdaily.com.br. Acesso em 19 de julho de 2013). 

Há estudos no Brasil que indicam que a adição de lodos de esgotos em aterros 

sanitários pode aumentar a produção de biogás e diminuir o tempo para o início da 

recuperação da área.  

Um exemplo está no aterro sanitário do município de Caxias do Sul ilustrada na 

figura 07. 

 

Figura 07 – Aterro sanitário de Caxias do Sul/RS 

  Fonte: Associação Brasileira de Limpeza Pública (ABLP). Acesso em 19 de julho de 2013. 

 

No aterro sanitário de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, as células já 

preenchidas com lixo e impermeabilizadas são arborizadas e recebem grama com pistas 

de pedestres para visitação. 

Esses exemplos citados demonstram como é possível utilizar um local onde 

foram depositados resíduos sólidos por muitos anos, como uma paisagem com aspecto 

agradável e sujeito a visitação. Isso é facilitado se o local for projetado e desenvolvido 

dentro das normas ambientais, com proteção do solo e tratamento de efluentes como 

chorume e gases. 
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5. Resíduos sólidos e os aspectos sociais 

 

Os resíduos sólidos gerados no mundo inteiro, sejam eles urbanos domiciliares 

ou industriais, causam uma preocupação muito grande no que diz respeito ao espaço que 

ocupam em sua disposição final. Num primeiro aspecto, há a preocupação ambiental das 

possíveis contaminações do meio ambiente, mas em segunda estância, essa geração de 

resíduos abre uma possibilidade de gerar renda. Essa renda vem através de serviços de 

coleta, triagem e reciclagem dos mais diferentes tipos de materiais que podem ser 

aproveitados. 

Hoje, alguns empresários investem  para oferecer formas de aproveitar resíduos 

transformando-os em matéria prima para fabricação de outro produto. Porém, muitas 

pessoas envolvidas nas atividades voltadas a reciclagem de resíduos são trabalhadores 

com baixo grau de instrução e de classes menos favorecidas. 

Então, é possível dizer que os resíduos sólidos quando considerados mercadorias 

pode contribuir para a inclusão social. De maneira geral, a mão de obra não precisa ser 

especializada, além de que muitas pessoas marginalizadas pela sociedade e que não 

conseguem um emprego formal, passam a praticar a coleta de materiais para o sustento 

de sua família.  

O maior problema está na valorização no trabalho e nos produtos coletados pelas 

famílias de catadores. É comum que as famílias de coletores arrecadem um valor abaixo 

de um salário mínimo em média no Brasil mensalmente, sendo que tais produtos vão 

adquirir um valor significativo depois de transformado e colocado de volta ao mercado. 

A situação é que muitas famílias se submetem a viver em condições precárias de 

trabalho e de sobrevivência para coletar materiais recicláveis. A figura 09 é um exemplo 

típico de famílias que passam os dias nas ruas das cidades brasileiras em busca de 

material reciclável. 

Na maioria das vezes, esse processo expõe principalmente as crianças a riscos do 

cotidiano de cidades grandes, como tráfego intenso de veículos, possíveis vetores 

presentes no lixo urbano, além das intempéries da natureza. Ainda, é de se considerar 

que na maioria das vezes os filhos não estudam e por falta de opções, aprendem a 

mesma função dos pais, ilustrada na figura 08. 
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Figura 08 - Família de catadores nas ruas da cidade Curitiba/PR. 

                    Fonte: http://www.jornale.com.br. Acesso em 15 de maio de 2013. 

 

Geralmente, essas famílias são marginalizadas pela sociedade e, muitas vezes, 

trabalham com seus filhos pequenos, que acabam ajudando no processo de coleta. Os 

riscos para as crianças e para os próprios adultos são grandes, em virtude do contato 

com materiais cortantes, decompostos e contaminados, que podem levar há doenças 

diversas. 

Rejeitos de muitos viram a forma de sobrevivência de outros. O que se percebe é 

que normalmente o valor arrecadado é baixo. Existe muita exploração na hora da 

compra dos materiais, principalmente por atravessadores. Isso ocorre principalmente 

com os catadores autônomos, ou seja, aqueles que não têm nenhum vínculo 

empregatício e que trabalham na informalidade. 

Existem casos onde os catadores acabam armazenando o lixo coletado em suas 

próprias residências, aumentando o potencial de contaminação e de geração de 

patologias, para a família de catadores bem como para seus vizinhos. Muitas vezes, os 

valores arrecadados num dia acabam sendo gastos em bebidas e cigarros. 

Muitos municípios brasileiros que se preocupam com a destinação correta dos 

resíduos implantaram programas de coleta seletiva e/ou criaram cooperativas ou 

associações de catadores para organizar a coleta. A coleta também pode ser realizada 

pelas próprias prefeituras ou através de terceirização por empresas especializadas. 

A coleta seletiva depende de muitos fatores para ser implantada num município 

e principalmente para obter sucesso. A participação de muitos segmentos, sobretudo da 

sociedade de forma geral é fundamental para que ela ocorra. A sociedade deve ser 

consultada e informada sobre a iniciativa da prefeitura em implantar a coleta seletiva. 

Essa consulta deve ser útil para a definição do programa de coleta seletiva por parte dos 

responsáveis, e as informações sobre os procedimentos de separação do lixo e sobre os 

http://www.jornale.com.br/
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dias de coleta devem ser repassadas para toda a população, na forma de folhetos, 

jornais, programas de rádio e TV, outdoors, entre outras formas de divulgação. 

A separação dos materiais recicláveis dos demais, que são os rejeitos (como 

papéis de uso higiênico e restos de alimentos) deve iniciar dentro de cada residência. 

Programas de reutilização do lixo orgânico, sobretudo através da compostagem desse 

material, são fundamentais para reduzir o volume de lixo dos aterros, aumentando assim 

sua vida útil. Os resíduos orgânicos da compostagem podem ser transformados em 

adubo e utilizados em hortas das próprias residências ou até vendidos. 

Produtos passíveis de reciclagem devem antes de tudo passar por um processo 

de avaliação para reuso. Os resíduos sólidos podem ser reutilizados, recuperados ou 

reciclados. A reciclagem é uma opção de destinação de resíduos sólidos importante, 

pois envolve aspectos sociais, econômicos e ambientais. Contudo, ela deve ocorrer 

depois de esgotadas as demais formas de aproveitamento que pode ser a reutilização. 

Para entender e aplicar a coleta seletiva é importante, primeiramente, entender 

sobre a reciclagem dos resíduos sólidos. De acordo com Albuquerque (2010), reciclar 

significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. 

Esta técnica é antiga, surgiu a partir do momento que alguns produtos que não 

serviam para a atividade na qual foi criado passaram a ser usados com outra finalidade, 

sendo aproveitado total ou parcialmente. 

A partir da década de 1980, a reciclagem ganhou mais importância quando 

empresas passaram a produzir embalagens de materiais já utilizados. Nesta mesma 

época, a quantidade de embalagens descartáveis produzidas junto com o volume cada 

vez maior de lixo também aumentou significativamente. 

Produtos com embalagens retornáveis deram lugar a embalagens descartáveis 

propiciando mais praticidade aos seus consumidores. Mesmo que o valor do produto 

comprado agregue o valor da embalagem, aumentando seu valor de mercado, o 

consumidor acaba pagando pela comodidade.  

Através da utilização de produtos retornáveis, a vantagem principal está na 

economia de matéria prima utilizada na fabricação do produto, pois é possível reutilizar 

esta mesma embalagem, apenas passando por processos de lavagem e descontaminação, 

fato que pode reduzir os custos de produção e o preço do produto para o consumidor. 

Exemplo disso são garrafas de vidro que embalam bebidas. 

O maior problema em utilizar produtos com embalagens retornáveis é a 

necessidade de se levar as embalagens vazias toda vez que for adquirir um produto em 



86 
 

um estabelecimento comercial. Normalmente, as pessoas acham esse motivo um 

empecilho e preferem adquirir produtos com embalagens descartáveis.  

Empresas começaram a separar sobras da produção como plásticos, vidros, 

metais e papéis, e a encaminhar para recicladoras. Essa ação contribui na diminuição 

dos custos de produção, pois como a Lei federal (n°. 12.305/2010) obriga que cada 

empresa destine seus resíduos, e normalmente isso é feito com a contratação de serviços 

de empresa especializada, quanto menos resíduos forem destinados dessa forma, menor 

será a despesa para a empresa geradora. 

Algumas parcerias entre empresas e governos principalmente municipais têm 

obtidos avanços significativos. É o caso dos carrinhos elétricos fornecidos pela empresa 

Itaipu Binacional. 

O grande esforço para puxar ou empurrar os carrinhos comuns, ou seja, de tração 

manual, muitas vezes trás problemas físicos aos chamados catadores. Estes 

normalmente passam muitas necessidades básicas, principalmente com alimentação 

deficitária, local inadequado para dormir, entre outros. 

A figura 09 mostra alguns desses carrinhos elétricos que circulam nas ruas da 

cidade de Foz do Iguaçu. 

 

Figura 09 - Carrinhos elétricos para coleta seletiva em Foz do Iguaçu/PR. 
 

Fonte: http://www.jieitaipu.gov.br - Foz do Iguaçu/PR. Acesso em 15 de maio de 2013. 

 

Esses carrinhos facilitam os trabalhos diários, pois minimizam o esforço físico 

em puxar os mesmos carregados de material reciclável, além de propiciar aumento de 

renda, pois é possível um trabalhador carregar mais peso com menor esforço. 

É importante ressaltar que os carrinheiros muitas vezes selecionam os tipos de 

materiais na hora da coleta, ou seja, escolhem os materiais que possuem maior valor de 

http://www.jieitaipu.gov.br/
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mercado. Desta forma, onde não há sistema de coleta seletiva com equipes de porta a 

porta, grande parte de materiais, mesmo sendo recicláveis, acabam ficando para a coleta 

do lixo orgânico. 

Alguns resíduos como o alumínio, podem ter um aproveitamento de quase 100% 

no momento da reciclagem. É o produto mais procurado por catadores tendo um preço 

de mercado superior aos demais. Por estar presente principalmente nas embalagens de 

bebidas, o alumínio é encontrado facilmente nas ruas e lixeiras das cidades. 

O ideal é a minimização dos resíduos sólidos reduzindo a sua geração na fonte, 

porém quando não for possível deve-se reusar ou reciclar os resíduos sólidos para vários 

propósitos. A coleta seletiva tem sido uma das melhores alternativas para o 

aproveitamento dos resíduos passíveis de reciclagem.  

É muito importante um bom trabalho de orientação à população de que mesmo 

com programas de coleta seletiva, a redução na geração de resíduos sólidos é de suma 

importância, caso contrário à população poderá pensar que quanto mais resíduos 

gerados melhor. Os ganhos ambientais e sanitários somam-se quando há um processo de 

redução na geração de resíduos, agregado ao trabalho de coleta seletiva. 

 

5.1. Coleta seletiva 

 

O aproveitamento dos resíduos sólidos recicláveis contribui de muitas maneiras 

para as condições ambientais, sanitárias e também sociais. A coleta seletiva é um 

processo de recuperação dos materiais que são gerados e deixam de ir para locais 

inadequados como fundos de vales, rios ou até mesmo aterros sanitários. Os materiais 

coletados podem servir como fonte de renda para muitas famílias e empresas de 

pequeno, médio ou grande porte. 

A coleta seletiva pode ser definida como: 

A etapa de coleta de materiais recicláveis presentes nos resíduos 

sólidos urbanos, após sua separação na própria fonte geradora, 

seguido de seu acondicionamento e apresentação para coleta em dias e 

horários pré-determinados, ou mediante entrega em pontos de entrega 

voluntária, em postos de troca, a catadores, a sucateiros ou a entidades 

beneficentes (ALBUQUERQUE, 2010, p. 392). 

 

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU) 

2002, as operações de coleta seletiva de recicláveis presentes nos resíduos sólidos 

urbanos visam à interceptação do seu ciclo tradicional de manejo, evitando que estes 
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materiais venham a se integrar ao conjunto heterogêneo e desuniforme em que consiste 

o lixo, dando aos mesmos um caminho diverso do usual, o que pode representar ganhos 

à sociedade. 

Entre os vários estudos sobre coleta seletiva realizados por diferentes autores, 

vale destacar alguns ganhos pela sociedade: 

- manutenção das características originais dos materiais recicláveis que 

representa a sua valorização, o que, em termos econômicos, é essencial para fazer frente 

aos custos operacionais de limpeza urbana; 

- racionalização e otimização dos equipamentos, sistemas e métodos de coleta e 

disposição final regular; 

- contribuição para ampliação da vida útil dos aterros sanitários; 

- geração de emprego e renda; e 

- preservação de recursos naturais. 

 

O material reciclável para obter um melhor valor de mercado deve estar 

separado e limpo. Neste aspecto, há uma grande dificuldade e perda de qualidade se 

levar em conta que a maior parte da população não separa de forma adequada os 

resíduos, inclusive deixando restos de orgânicos que contaminam os recicláveis, o que 

contribui para reduzir o seu potencial de recuperação. 

Como a coleta seletiva passou a ser implantada há pouco tempo no Brasil, ainda 

não faz parte da rotina da maioria das pessoas. Esse também é um dos motivos de que 

materiais recicláveis acabam sendo misturados com o restante dos resíduos sólidos 

urbanos. 

Outro fator que se observa é que existe uma diferenciação para cada tipo de 

material com uma destinação especifica. Essa diferenciação é padronizada sendo criada 

uma cor para identificar cada resíduo. 

Considera-se relevante realizar um trabalho de educação ambiental, 

principalmente com alunos do ensino fundamental trabalhando as cores associadas aos 

tipos de resíduos, assim difundindo a ideia da separação correta de cada tipo de 

material. 

Conforme a Resolução do CONAMA nº. 275 de 2001, os materiais recicláveis 

são identificados com as cores internacionais de acordo com o quadro 04. 
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Quadro 04: Cores identificando os materiais recicláveis. 

 

Cores internacionais Tipo de resíduo 

AZUL Papel, papelão 

VERMELHO Plástico  

AMARELO Metal  

BRANCO Resíduos serviços de saúde. 

PRETO Madeira  

LARANJA Resíduos perigosos 

VERDE Vidro  

MARROM Resíduos orgânicos  

CINZA Resíduo geral não reciclável  

ROXO Resíduos radioativos 

Fonte: SEMA - Desperdício Zero (2009) 

 

Acontece que, de maneira geral, essa diferenciação não é aplicada na prática 

com resultados satisfatórios, seja pela falta de compromisso das pessoas na hora de 

destinar os materiais em cada recipiente, ou ainda pela falta de atenção ou preparo dos 

coletores que acabam misturando tudo na hora da coleta. Também acontece que em 

muitas cidades os programas são pouco divulgados. Desta forma, a população não 

possui informações necessárias de como proceder à separação ou quais dias e horários 

que a coleta acontece. 

A figura 10 mostra um exemplo de lixeiras coloridas para separação de materiais 

recicláveis de acordo com a especificação e características de cada um. 

 

Figura 10 - Recipientes para coleta seletiva separada por cores. 

Fonte: Vilmar Rigo, Francisco Beltrão/PR (dezembro de 2013). 
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Essa diferenciação de cores para identificar os tipos diferentes de resíduos seria 

muito importante se houvesse uma harmonia desde a separação até a coleta dos 

materiais. O problema que nem sempre isso acontece na prática. Isso porque existem 

alguns fatores que dificultam esse processo. Primeiramente, esses tipos de recipientes 

são considerados caros, de acordo com informações da Secretaria Municipal de 

Urbanismo de Francisco Beltrão, no ano de 2012 um modelo igual ao da figura 10, 

custava em torno de R$ 2.000,00, além de que alguns colocados em pontos centrais da 

cidade foram danificados por vândalos. 

O hábito da separação se dá através de programas contínuos, com divulgação na 

mídia, educação ambiental nas escolas, distribuição de panfletos nas residências e no 

comércio, ou seja, a insistência em fazer com que a sociedade entenda os benefícios da 

separação dos resíduos fazendo com que a cada dia a adesão seja disseminada para toda 

a população. 

Na maioria dos municípios, principalmente os brasileiros, foi criada uma 

diferenciação por muitos considerada errônea, de que existe o lixo seco e o molhado. 

Assim, por um lado facilita-se a separação dos resíduos sólidos urbanos, principalmente 

os domiciliares, porém por outro, diminui a qualidade dos materiais recicláveis e 

aumenta gradativamente a quantidade de rejeitos.  

Também ocorre que falta um trabalho mais intenso por partes dos governantes, 

em fazer as pessoas entender a diferenciação real dos materiais recicláveis dos 

orgânicos, ou seja, saber separar os resíduos de forma adequada. 

A figura 11 é um exemplo de lixeiras dispostas à população para separação de 

lixo orgânico (molhado) e reciclável (seco). 

 

Figura 11 - Separação dos resíduos em seco (orgânico) e molhado (reciclável). 
                

Fonte: Vilmar Rigo, Francisco Beltrão/PR (dezembro de 2013). 
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Nesse tipo de separação, por exemplo, muitas pessoas classificam o papel de uso 

higiênico como material seco, o que não está errado no sentido da palavra, pois não 

deixa de ser papel. Contudo, para a reciclagem esse tipo de resíduo é um rejeito que 

deve ser disposto como lixo molhado, assim como roupas e calçados velhos, que são 

separados como lixo seco.   

Esse volume de rejeito junto aos materiais recicláveis dificulta a separação no 

momento da triagem, além de contaminar e fazer com que muitos materiais bons se 

tornem rejeitos, diminuindo assim seu percentual de aproveitamento. 

Quando se fala em implantar um sistema de coleta seletiva é importante realizar 

um estudo das características do município, ver qual a melhor logística e uma série de 

outras medidas para que o programa tenha êxito. 

Segundo a CEMPRE (1999), a elaboração e implantação de um programa de 

coleta seletiva podem ser sistematizadas nas seguintes fases: 

Fase de diagnóstico: envolvem pesquisas e estudos relativos ao perfil 

sociocultural da população que se deseja trabalhar, às características dos resíduos 

sólidos, quais as tecnologias disponíveis, se há fontes financiadoras e quais os impactos 

ambientais que podem ser causados; 

Fase de planejamento: definição do tipo de modelo de coleta seletiva a ser 

adotada, qual área geográfica terá cobertura da coleta, como será divulgada a coleta e 

quais meios utilizados na educação ambiental para sensibilizar a população a aderir ao 

programa. Avaliação dos custos operacionais, tipos de parcerias possíveis e se há 

possibilidade e necessidade de consórcios intermunicipais; 

Fase de implantação: realizar um estudo da periodicidade da coleta, a 

necessidade de equipamentos de apoio, preparação de infraestrutura, capacitação das 

pessoas envolvidas, ente outros; 

Fase de operação e monitoramento: acompanhar através de avaliação de 

indicadores de desempenho, observar a adesão da população, avaliar os valores de 

mercado dos produtos coletados e se há escoamento dos produtos assim como a 

quantidade de rejeitos; 

Fase de análise de benefícios: nesta fase são analisados os números contábeis de 

receitas ambientais, receitas econômicas e receitas sociais. Esta tem importância 

relevante nos indicadores para revelar o desenvolvimento e a sustentabilidade de um 

programa de coleta seletiva. 
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A coleta seletiva é realizada de muitas maneiras nos municípios brasileiros, 

inclusive mais de uma forma de coleta pode existir no mesmo município. Tudo varia de 

acordo com as especificidades de cada região e com a disponibilidade de recursos 

financeiros e sociais existentes. 

De acordo com a CEMPRE (1999), as principais modalidades de coletas 

seletivas utilizadas no país são:  

Coleta seletiva em postos de entrega voluntária: neste modelo o próprio gerador 

leva os resíduos sólidos recicláveis, já separados e deposita nestes locais, também 

conhecidos como PEV ou ECOPONTO. Normalmente para estes locais há uma 

programação de coleta periódica por uma equipe da prefeitura, de uma associação, ONG 

ou outra entidade ou empresa responsável; 

Coleta seletiva porta a porta: é uma forma de oferecer maior comodidade ao 

cidadão que tem o trabalho apenas de separar o material reciclável gerado e 

disponibilizar para coleta que normalmente tem um calendário pré-definido. Esse tipo 

de coleta é de responsabilidade das prefeituras, podendo fazer concessões para 

associações, cooperativas ou empresas através de licitações e pagamento por serviços 

prestados; 

Coleta seletiva por trabalhadores autônomos da reciclagem: muito comum nos 

dias atuais. Famílias onde as pessoas mais velhas possuem um baixo grau de estudo e 

poucas condições financeiras acabam optando por procurar restos de resíduos nas ruas 

que tenham algum valor econômico.  

São os carrinheiros (catadores) que retiram das ruas os materiais potencialmente 

recicláveis, principalmente, papéis, papelão, latas e plásticos. A grande maioria recolhe 

este material com carrinhos de propulsão humana, armazena e separa em suas casas e 

depois entrega em uma cooperativa, associação ou empresa particular. Esse trabalho é 

digno e de muita importância principalmente ambiental, porém não recebe a devida 

atenção por parte de muitos governantes. 

Independente de quais das formas de coleta seletiva adotada dos exemplos 

citados acima, o mais importante é ela existir no município e ter a devida atenção. Se há 

apoio da administração municipal e compreensão da sociedade, a chance da coleta 

seletiva obter êxito é muito grande. Com isso, todos ganham: a sociedade por ter a 

cidade mais limpa, as pessoas envolvidas na coleta por terem uma fonte de renda 

garantida e principalmente o meio ambiente que deixa de receber uma quantidade de 

resíduos sólidos agora reaproveitados. 
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6. Histórico do destino dos resíduos sólidos de Francisco Beltrão/PR 

 

O município de Francisco Beltrão localiza-se na mesorregião Sudoeste do estado 

do Paraná. Segundo censo do IBGE de 2010, a população é de 78.943 habitantes com 

estimativa em julho de 2012 de uma população de 80.727 habitantes, sendo o maior 

município e também a maior cidade da região. 

O município de Francisco Beltrão possui cerca de 80% da população 

concentrada no perímetro urbano, ou seja, 63.880 pessoas de acordo com dados do 

IBGE 2010. A projeção é que no ano de 2013 a população do município ultrapasse o 

número de 80 mil habitantes. 

A população urbana está concentrada em apenas 5,3% do território do 

município, ou seja, de uma área total de 735,11 km². A área urbana ocupa cerca de 40 

km².  

A área urbana é composta por vinte e nove bairros, enquanto que a área rural 

possui 69 comunidades, sendo que destas, quatro são distritos (Jacutinga, Nova 

Concórdia, São Pio X e Secção Jacaré). A figura 12 ilustra a localização do município 

de Francisco Beltrão.  

 

Figura 12 – Localização do município de Francisco Beltrão/PR 

                               Organização: Vilmar Rigo (outubro de 2013) 

 

Até a década de 1970, a população urbana de Francisco Beltrão, assim como na 

maioria das cidades brasileiras consideradas pequenas, ou seja, com menos de 50 mil 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Paranaense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habitantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o
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habitantes, não possuía destino adequado ao lixo gerado em suas residências e 

empresas. 

Parte do lixo produzido no perímetro urbano de Francisco Beltrão, segundo 

informações verbais do senhor Nelson Carlet - antigo funcionário da prefeitura (que 

trabalhou como motorista de 1970 a 1992) - era queimado ou enterrado nos terrenos das 

próprias residências. Porém, em sua maioria eram coletados por um caminhão caçamba 

da prefeitura e despejados em terrenos baldios nas cercanias da cidade. Muitos locais 

que na época não eram habitados e que hoje são bairros residenciais, recebiam todo esse 

lixo. 

Não havia um controle adequado, de modo que o lixo, simplesmente era 

depositado a céu aberto e, apenas após alguns meses, era empurrado por um trator de 

esteira contra a vegetação existente no local e em direção ao rio Marrecas, com o 

objetivo de camuflar o local. 

É de considerar que na década de 1970, eram utilizadas muitas embalagens 

retornáveis, como bebidas, por exemplo, pois quase não havia embalagens descartáveis 

do tipo PET, de alumínio, entre outros materiais, assim como não existiam muitos 

produtos na linha de informática e eletrônicos. Desta forma, a quantidade de lixo gerado 

na década de 1970 era bem inferior aos padrões atuais.  

De acordo com informações do senhor Nelson Carlet, alguns bairros que hoje 

são populosos e que na época não eram habitados, como Vila Nova e principalmente o 

Padre Ulrico, foram exemplos de locais que nas décadas de 1970 e 1980 recebiam lixo. 

Além destes locais próximos à cidade, havia um terreno próximo da comunidade da 

Água Vermelha, de propriedade de Nelson Meurer, que recebia as cargas do lixo 

coletado. 

Um dos destinos do lixo da década de 1970 se localizava a margem direita do 

Rio Marrecas, em área de preservação permanente, onde hoje se encontra um conjunto 

habitacional. Trata-se de uma área no atual bairro Padre Ulrico, que recebeu lixo até o 

ano de 1980. Outra parte do lixo também era destinada às margens da atual PR 566, 

saída para Itapejara do Oeste, onde atualmente está se constituindo um loteamento 

residencial que recebeu lixo por seis meses confirmado as informações com o IAP. 

Conforme relato do senhor Nelson Carlet, todos esses pontos tinham em comum 

ser próximos à barranca do Rio Marrecas, de modo que os administradores municipais 

da época procuravam esses locais para servir de depósito do lixo coletado na cidade. 
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Assim, o lixo era depositado próximo ao rio e, por ação das chuvas ou mesmo de 

tratores, era despejado dentro do Rio Marrecas, principal rio da cidade. 

No ano de 1975, o prefeito Antonio de Paiva Cantelmo, adquiriu para prefeitura 

um caminhão compactador, com capacidade de seis metros cúbicos (m³) de lixo 

compactado, o que representa dez toneladas de material. Até então, a coleta era 

realizada por um caminhão caçamba, e o motorista era o Senhor Augusto Vieira dos 

Santos. 

O senhor Nelson Carlet passou a ser o motorista do caminhão compactador 

segundo ele a pedido do prefeito. Ele conta que passava em todas as ruas da cidade, 

começando às três horas da manhã e terminando próximo às vinte horas. A coleta era 

realizada de segunda a sábado, além do motorista mais quatro funcionários ajudavam na 

coleta. Os materiais coletados incluíam resíduos domiciliares, resíduos de indústrias, de 

oficina mecânica e até mesmo hospitalar. Segundo ele, nessa época, os resíduos do 

Hospital Policlínica São Vicente de Paula, eram coletados e destinados junto com os 

demais materiais. 

Outro local que serviu de depósito de lixo em meados da década de 1970 foi um 

terreno alagadiço onde hoje se encontra o Supermercado Mano Manfroi II, a sede da 

Associação Atlética Banco do Brasil – AABB e a Praça Darci Pasqualino Zancan nas 

margens do rio Lonqueador. De acordo com o senhor Nelson Carlet, o lixo coletado era 

depositado neste local para ajudar a fazer o aterramento do terreno. Além do lixo, eram 

despejadas muitas cargas de serragem oriundas do corte de madeiras de serrarias 

próximas da cidade e, ainda, os caminhões da prefeitura jogavam cargas de terras para 

cobrir os resíduos e completar o aterramento. 

Esse local recebeu lixo por mais de um ano, até que ficou todo aterrado. 

Segundo informações do IAP em 2012, nas proximidades deste local, foram 

encontrados resíduos no momento de fazer os buracos para os pilares de um prédio. 

Na década de 1980, o lixo passou a ser depositado num terreno na comunidade 

de Água Branca adquirido pela prefeitura onde mais tarde instalou uma usina de 

compostagem. 

 A figura 13 indica os pontos de destinação do lixo nas décadas de 1970, 

1980 e 1990. 
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Figura 13 - Localização do destino de lixo nas décadas de 1970 a 1990 no município 

de Francisco Beltrão. 

                           Organização: Vilmar Rigo, maio de 2014. 
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De todos esses pontos onde eram jogado lixo de forma inadequada, oferecendo 

riscos ambientais, dois deles tiveram processos administrativos instaurados no 

Ministério Público Estadual, sendo o lixão da Água Branca e um dos pontos do Bairro 

Padre Ulrico. 

O Processo Administrativo do Ministério Público Estadual, do ano de 2006
14

, 

diz que quando estava sendo feita uma terraplanagem pela prefeitura para instalação de 

casas populares no bairro Padre Ulrico, apareceram vestígios de lixo. 

As informações constantes no referido processo, tratam que foram tomadas 

medidas solicitadas pela promotoria pública e embasadas por pareceres técnicos do 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP e da Prefeitura Municipal. Dentre as medidas, o 

local foi isolado com cerca conforme a figura 14, e uma das fileiras de casas que havia 

no projeto deixaram de ser construída. 

O fato evitou que famílias estivessem hoje morando sobre um local insalubre e 

de risco, ou seja, sobre um terreno com lixo depositado sob as residências. Mesmo 

assim as demais casas foram construídas próximas ao local. 

 

Figura 14 - Cercas isolando área contaminada com lixo no bairro Padre Ulrico. 

Fonte: Ministério Público Estadual (Procedimento Administrativo Portaria nº. 05/2006). 

 

Segundo informações do Promotor Dr. Fabrício de Almeida Trevisan, o correto 

seria a remoção do lixo e recuperação do local, porém não havia condições técnicas para 

realização de tal ação, sendo a melhor opção apenas isolar o local já que estava todo 

encoberto pela vegetação. Ainda havia a informação de que duas cheias atingiram o 

local em 1983 e 1992, aumentando o potencial de contaminação do rio através do 

                                                           

14
 Procedimento Administrativo, Portaria nº. 05/2006. Ministério Público do Estado do Paraná.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=E0spofr9zDsNLM&tbnid=8I99rzJcfY7D8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://masterfestas.com/site/colunafarol/741&ei=vavuUcziD5P88QT8rIAI&psig=AFQjCNHoEmhmhh583zEqy2XrKMtgvbrwCA&ust=1374682302265648
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processo de infiltração da água e de contaminantes provenientes do lixo despejado em 

suas margens. 

Hoje, o local continua isolado e encoberto por vegetação. É possível observar no 

local, espécies nativas e também exóticas, como Hovenia dulcis (uva do Japão), Pinus 

elliottis (pinheiro americano), entre outras, sendo muitas de grande porte, fato que 

comprova que a área permanece sem ocupação há mais de duas décadas. 

 

6.1. O Lixão da Água Branca 

 

Desde o ano de 1985, segundo informações do senhor Nelson Morgan 

(Engenheiro Agrônomo contratado da Prefeitura na época), todo o lixo coletado na 

cidade era levado para um terreno localizado nas margens da rodovia PR 483, km 01, no 

atual bairro Água Branca. 

O Agrônomo relata que sugeriu ao atual prefeito outras áreas mais distantes dos 

mananciais hídricos e com características diferentes de solo, mas que a prefeitura já 

havia comprado o terreno na comunidade da Água Branca para este fim. 

Então foi instalada neste endereço uma usina de compostagem e triagem de lixo. 

O lixo era separado por quinze pessoas contratadas pela prefeitura, e segundo Nelson 

Morgan que coordenava os trabalhos, a quantidade de materiais recicláveis era bem 

inferior se comparada ao orgânico. 

O material orgânico que chegava a quinze toneladas por dia era depositado em 

quatro pátios sobre uma base de calçamento (blocos de basalto). Os resíduos eram 

postos em forma de pirâmide, sendo revolvidos até duas vezes por semana, para acelerar 

a decomposição. O composto era peneirado após cem dias. Após o material ficar pronto, 

ou seja, se tornar um composto orgânico que servia de adubo, era utilizado em praças e 

jardins da cidade. Parte ia para o Colégio Agrícola do município e outra parte era doada 

para agricultores, que iam até o local buscar esse adubo. 

O chorume gerado na compostagem era canalizado para uma lagoa, que foi 

construída de forma simplificada, pois não houve uma orientação técnica para sua 

construção, segundo informou Nelson Morgan. 

A figura 15 delimita o local do antigo Lixão da Água Branca. 
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Figura 15 - Área do antigo lixão da Água Branca 

                           Organização: Vilmar Rigo, maio de 2014. 

 

O material reciclável separado era aproveitado em sua maioria por famílias 

carentes. 

Segundo Morgan, a Superintendência Estadual de Recursos Hídrico e Meio 

Ambiente do Paraná - SURHEMA havia liberado o local para depósito de lixo por seis 

anos, porém, após a compra de outro terreno adjacente, a vida útil do local foi 

prolongada por mais dez anos. Assim, durante 16 anos houve depósito de lixo na Água 

Branca. 

Com o crescimento da cidade e o aumento populacional e as mudanças no modo 

de vida cresceu também a quantidade de lixo destinada neste local. Como não houve um 

planejamento e acompanhamento técnico adequado e fiscalização por parte de órgãos 

ambientais, do Ministério Público e da própria sociedade, culminou num problema 

socioambiental de alto risco. Aquilo que parecia a solução se tornou um problema 

ambiental e sanitário. 

Em 1992 a compostagem foi desativada e todo lixo que chegava ao local era 

depositado misturado (orgânico, reciclável, industrial, de saúde), a céu aberto, e 

empurrado e acumulado em uma encosta próxima a um córrego (Arroio Água Branca), 

o Engenheiro Agrônomo Nelson Morgan saiu da prefeitura em 1988.  
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O local se tornou uma fonte de contaminação do solo, do Arroio Água Branca e 

do próprio Rio Marrecas, que recebe as águas deste. A quantidade de lixo exposto a céu 

aberto transformou a área em um lixão. A presença de vetores e o chorume sem 

tratamento escorrendo em direção ao Arroio Água Branca, antes da captação de água 

que abastece a cidade pelo rio Marrecas, contribuíram para a poluição ambiental e riscos 

à saúde da população. 

Havia presença de pessoas e animais no local. Muitas famílias carentes 

acampavam nas proximidades do lixão esperando a chegada dos caminhões para 

disputar o que era possível aproveitar, como restos de alimentos ou objetos que 

tivessem algum valor, estando essas pessoas expostas a contrair doenças, 

principalmente transmitidas por vetores que ali se proliferavam. 

Neste local também havia a emanação de gases provenientes da biodegradação 

da matéria orgânica. Muitos resíduos perigosos eram depositados junto com o lixo 

doméstico (pilhas, óleos, latas de inseticidas, solventes e outros) sem qualquer cuidado 

ou técnicas especiais. Além do lixo domiciliar, muitos resíduos de origem industrial, de 

oficinas mecânicas e até de origem hospitalar eram ali depositados. 

O lixão da Água Branca se tornou um passivo ambiental para o município, 

desvalorizando os terrenos nas proximidades. Um estudo realizado pelo Engenheiro 

Florestal Jurandi Dalefe, contratado pela Prefeitura municipal apontou um tempo de 

recuperação de oito a dez anos após o aterramento dos resíduos no local. 

De acordo com informações do Ministério Público Estadual, a melhor forma de 

recuperação seria primeiramente a remoção de todo o lixo do local, seguido de 

encaminhamento desse material para um aterro sanitário. Contudo, isso foi considerado 

inviável financeiramente, pois o município ainda não tinha um aterro sanitário, sendo 

necessário contratar empresa especializada e com aterro sanitário licenciado para 

destinar os resíduos. 

Além do mais, grande parte deste material estava entre a vegetação de uma 

encosta o que dificultava sua retirada, pois não havia como acessar com máquinas e de 

forma manual era praticamente impossível devido a grande quantidade. (informação 

verbal do Promotor Público Dr. Fabrício Trevisan de Almeida). 

Durante mais de uma década o lixo produzido no município foi encaminhado 

para este local e muitas divergências surgiram entre Ministério Público Estadual, IAP, 

Prefeitura e catadores que frequentavam o lixão. 
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Para melhor entender todo processo desde o início da formação do lixão da Água 

Branca em todas as suas fases, elaboramos um quadro com os principais acontecimentos 

em cada ano desde 1985 até o ano de 2013. 

É possível observar neste quadro as interferências do Ministério Público 

Estadual através de documentos encaminhados a Administração municipal e também ao 

IAP. 

O quadro 05 representa a sequência do histórico do lixão da Água Branca com 

dados coletados através de processos administrativos do Ministério Público Estadual de 

Francisco Beltrão e pesquisa com antigos funcionários da Prefeitura. 

Quadro 05 – Fatos históricos do lixão da Água Branca 

 

Ano  Descrição dos fatos ocorridos no Lixão da Água Branca 

1985 - A Prefeitura adquiriu o terreno para disposição do lixo. 

- Caminhões da Prefeitura começam a jogar cargas de lixo coletado na cidade neste 

terreno na comunidade da Água Branca. 

- Instalação de uma usina de compostagem e triagem de lixo pela Prefeitura 

Municipal na comunidade da Água Branca, para receber o lixo urbano gerado em 

Francisco Beltrão. O local foi considerado pelos responsáveis da administração 

municipal como a melhor opção para destinação do lixo urbano. 

- Cerca de 80% do lixo inorgânico era separado e enviado para algum tipo de 

reaproveitamento ou reciclagem. 20% desse lixo ficava no terreno da Água Branca. 

- Liberação pela SURHEMA pelo período de seis anos para depósito de lixo no local. 

1992 - Liberação pela SURHEMA por um período de mais 10 anos para disposição do lixo. 

- O local recebia todo o tipo de resíduos desde domiciliares até industriais. 

- Após troca de pessoas da administração municipal e técnicos responsáveis, a 

compostagem parou de funcionar. Isso ocorreu a partir de 1993. 

- O lixo era depositado e deixado a céu aberto, tanto por caminhões da prefeitura 

como de particulares. 

- O local se tornou um lixão, com presença de famílias coletando resíduos que 

agregassem algum valor. 

1996 - O lixo ocupava um espaço de mais de 5.000 m² e deslizava por uma encosta poluindo o 

Córrego Água Branca, que passa logo abaixo. 

- O Ministério Público Estadual interveio e solicitou vistorias do IAP e providências da 

Prefeitura Municipal. 

- Em 14 de junho de 1996, a administração Municipal protocolou junto ao IAP um Plano de 

Recuperação Ambiental para aquela área. O plano previa uma série de medidas que 

transformava o lixão em um aterro controlado. Porém, de acordo com informações técnicas do 

IAP o plano não foi executado. 

1997 - A Prefeitura Municipal adquiriu uma área de 193.600 m² na comunidade de Menino Jesus 

para futuras instalações de um aterro sanitário. 

Até 

1999 

- O local de destinação do lixo na comunidade da Água Branca continuou recebendo resíduos 

que eram depositados por empresas das mais variadas atividades e da coleta de lixo urbano da 

Prefeitura. Muitas famílias se alojaram nas proximidades para separar resíduos para vender, ou 

para coletar restos de alimentos que pudessem aproveitar para consumo. 

2000 - No final do ano 2000 o local parou de receber lixo, sendo isolado com cercas. Porém, as 

consequências ambientais ainda eram visíveis com o lixo acumulado por vários anos e a 

geração de gases e chorume. 

- A Prefeitura Municipal executou o projeto do aterro sanitário municipal na comunidade de 

Menino Jesus, distante dez quilômetros do centro do perímetro urbano. 
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2001 - O IAP forneceu licenciamento ambiental e o Aterro Sanitário Municipal iniciou suas 

atividades, recebendo o lixo urbano gerado e que antes era destinado no Lixão da Água 

Branca. 

- Foi firmado termo de compromisso entre Ministério Público Estadual, Prefeitura Municipal e 

IAP, onde o município deveria apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada 

(PRADE) num prazo de 70 dias; isolar a área e impedir a entrada de pessoas estranhas no 

local; além de retirar moradores que habitavam a área próxima ao lixão, que também é uma 

área de preservação permanente, num prazo de dois anos. Ao IAP, caberia realizar a 

fiscalização do local e o cumprimento do plano de recuperação. 

2002 - A Prefeitura Municipal informou ao Ministério Público Estadual através de oficio que cercou 

o local do lixão da Água Branca e colocou cadeados nos portões, porém estes foram 

estourados por catadores que voltaram a invadir o local em busca de materiais. 

2004 - Instaurado Processo Administrativo pelo Ministério Público Estadual para apurar os danos 

causados ao meio ambiente em razão das irregularidades existentes do antigo lixão. 

- A Prefeitura encaminhou informações e fotos da situação em que se encontrava o terreno 

onde havia o lixo, com identificação da área e como estava o estágio de recuperação da área 

degradada. 

- O IAP informou ao Ministério Público Estadual que o município depositou lixo na 

comunidade de Água Branca por dezesseis anos e que a partir do ano de 2009 passou a utilizar 

o aterro sanitário na comunidade de Menino Jesus para a destinação do lixo urbano. 

2005 - O Ministério Público Estadual oficiou o Município para informações atualizadas e quais 

medidas haviam sido tomadas em relação do antigo lixão, se haviam pessoas explorando o lixo 

a céu aberto e se haviam sido efetuados drenos de gás e chorume. 

- Em 28 de novembro a Prefeitura respondeu ao Ministério Público Estadual que não havia 

mais pessoas coletando lixo e que um vigia estava cuidando do local. Ainda informou que foi 

realizada cobertura com camadas de terras nos locais que havia lixo exposto e que havia 

condições para tal, que foi feito reflorestamento com eucaliptus sp e que não houve condições 

técnicas para realização de drenagem de gás. 

2006 e 

2007 

- Não ocorreu nenhuma atividade ou interferência antrópica neste período. A área apenas ficou 

abandonada, propiciando condições para a recuperação natural da vegetação. 

2008 - O Ministério Público Estadual solicitou ao IAP que realizasse análises de água do córrego 

Água Branca que passa próximo da área onde era depositado o lixo. 

- O Ministério Público Estadual solicitou ao município que instalasse um poço de 

monitoramento do chorume. 

2009 - A Prefeitura Municipal construiu o poço de monitoramento e coletou amostra de água 

encaminhando para análise no Laboratório Central do Estado do Paraná – Lacen, unidade de 

Francisco Beltrão. O Resultado foi considerado impróprio para consumo humano. 

- O IAP informou ao Ministério Público Estadual os resultados das análises de água do 

córrego Água Branca, através de Relatório Técnico de acordo com a Resolução do CONAMA 

nº. 357/2005, tendo como conclusão que atende os padrões de qualidade de água doce para 

rios classe II. 

- Ainda o IAP informou que a análise da água do poço de monitoramento de chorume 

apresentou resultado com limites aceitáveis de acordo com a resolução do CONAMA nº. 

396/2008. 

- Comparando os resultados das análises do poço de monitoramento realizadas pela Prefeitura 

e pelo IAP, conclui-se que a água possui limites aceitáveis ambientalmente, porém não própria 

para consumo humano. 

2012 - O Ministério Público Estadual através do Promotor Dr. Fabrício Trevisan de Almeida oficiou 

a Coordenadoria do Centro de Apoio de Promotorias de Meio Ambiente solicitando 

informações e medidas sobre o lixão da Água Branca. 

- Em 10 de setembro através do Procurador de Justiça Dr. Sant-Clair Honorato dos Santos 

respondeu que: “Em resposta ao Ofício 04/2012 dessa Promotoria de Justiça, acerca da área 

do antigo lixão municipal, recomenda-se que não sejam realizadas intervenções no local. 

Estando a área aterrada, sem lixo visível, sem catadores trabalhando no local, cabe apenas 

providenciar o isolamento da área e permitir que o local regenere sua vegetação 

naturalmente”. 

2013 - O Ministério Público Estadual embasado nas informações da Coordenadoria resolveu 

arquivar o Processo. 

Organização: Vilmar Rigo (2013). 
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Esse quadro demonstra como se originou o Lixão da Água Branca, como se deu 

a participação do poder público e de pessoas envolvidas, até a paralisação das 

atividades.  

Na sequência as figuras ilustram algumas situações apresentadas no quadro 

anterior. A figura 16 é uma foto do ano de 2004 encaminhadas ao Ministério Público 

Estadual do local do antigo lixão da Água Branca, identificando estágios de recuperação 

da área degradada, sendo que em alguns locais era possível observar o lixo aflorando 

entre a vegetação em estágio de crescimento. Em outros pontos já havia uma vegetação 

de maior porte camuflando a presença o lixo. 

 

Figura 16 – Área do lixão da Água Branca em estágio de recuperação 

 

        Fonte: Arquivo do Ministério Público Estadual (janeiro de 2013). 

 

É possível observar na figura 16 que a área estava abandonada, que havia grande 

quantidade de lixo e que a vegetação estava se regenerando no local. 

 A figura 17 mostra ações realizadas pela Prefeitura em 2007 para cobrir parte de 

lixo que ainda se encontrava exposto. 
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Figura 17 – Máquina cobrindo lixo do lixão da Água Branca 

            Fonte: Arquivo do Ministério Público Estadual. (janeiro de 2013). 

 

A figura 18 mostra a evolução da recuperação de parte do local com eucaliptos 

que haviam sidos plantados e estavam já em estágio de crescimento.   

 

Figura 18 – Eucaliptos plantados sobre a área do lixo enterrado 

                   Fonte: Arquivo do Ministério Público Estadual. (janeiro de 2013). 

 

Estas medidas estavam contribuindo para minimizar os problemas ambientais 

locais, porém eram medidas paliativas e que não traziam segurança de que evitariam 

contaminações futuras. 

A figura 19 é de um poço de monitoramento implantado em julho de 2008. 
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Figura 19 – Poço de monitoramento de chorume do lixão da Água Branca 

 

               Fonte: Arquivo do Ministério Público Estadual. (janeiro de 2013). 

 

Através deste poço de monitoramento era possível coletar amostras de água e 

avaliar o potencial de contaminação gerado pelo efluente a partir da decomposição do 

lixo depositado. 

Atualmente, o local onde o lixo havia sido depositado e que na época foi 

enterrado encontra-se quase que em sua totalidade coberto por vegetação, porém nas 

proximidades, ou seja, num terreno vizinho onde funciona uma oficina mecânica nos 

fundos na divisa do antigo lixão, percebe-se pequena quantidade de lixo aflorando. 

O antigo barracão que era utilizado na época da compostagem também está 

habitado por um morador sem teto. De acordo com a Secretaria de Ação Social, por 

diversas vezes houve tentativa de remoção, porém o mesmo se recusa a sair ou acaba 

voltando ao local. A solução simples seria a demolição deste barracão, que hoje não 

possui utilidade. Por outro lado, acham até interessante que esteja alguém morando no 

local, pois evita que outras famílias invadam o terreno. 

Ainda existem algumas famílias morando no terreno próximo ao arroio Água 

Branca, porém distante cerca de 300 metros do local onde se encontrava o lixo 

depositado. Estas famílias invadiram o local no início do ano 2000 e construíram suas 

casas, permanecendo até hoje. 

Também foi construído pela Prefeitura um barracão para a Associação dos 

Apicultores de Francisco Beltrão, próximo à rodovia, na área pertencente ao antigo 

lixão, assim como uma casa para uma família cuidar desta Associação. O barracão 

nunca foi utilizado e apenas a família mora na casa. 
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Atualmente é possível observar no local onde havia maior concentração de lixo 

uma vegetação densa, com eucaliptos com mais de 20 metros de altura, conforme a 

figura 20.  

Figura 20 - Área do antigo lixão da Água Branca 

                                      Fonte: Vilmar Rigo (novembro 2012). 

O pequeno córrego, arroio Água Branca, que passa nas proximidades era 

extremamente poluído por lixo e chorume na época da utilização do local como lixão. 

Conforme análises da água do córrego realizadas no laboratório da Companhia de 

Saneamento do Paraná (SANEPAR) de Cascavel em junho de 1996, havia presença de 

metais pesados acima do permitido como ferro total, ferro solúvel, entre outros. 

O IAP realizou no ano de 2009 análises microbiológicas e físico-químicas da 

água do arroio Água Branca. Os resultados atendem aos padrões comparados com a 

Resolução 357/05, porém observando a presença de coliformes totais e Escherichia coli. 

Ainda na conclusão do relatório técnico, consta como observação que a montante do 

local da coleta da água, a área é ocupada por famílias de sem tetos que não possuem 

saneamento básico, fato que contribui para a contaminação microbiológica da água do 

córrego. Atualmente o córrego se encontra com a água aparentemente limpa, conforme 

mostra a figura 21.  

Figura 21 – Córrego Água Branca próximo ao antigo lixão. 

                               Fonte: Vilmar Rigo (novembro 2012). 
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É importante observar o poder de autorregeneração que a natureza possui. 

Olhando o local atualmente é possível ver uma paisagem com muito verde das diversas 

espécies de árvores nativas e exóticas, além do córrego com água transparente. 

Contudo, os contaminantes da água e do solo não podem ser observados na paisagem, 

sendo necessário um monitoramento periódico desta área. 

A formação deste lixão a céu aberto, mesmo sendo na época considerado 

aparentemente normal, pois nas décadas de 1970 e 1980 praticamente todo o lixo 

produzido em diversas cidades brasileiras era destinado para lixões a céu aberto, foi um 

evento responsável por contaminações e outros impactos ambientais. Os lixões devem 

ser desativados, pois desencadeiam problemas ambientais e sociais graves. 

Resíduos sólidos ainda se encontram em estado de decomposição no local. 

Como na época não foram aplicadas técnicas adequadas que protegiam o contato dos 

resíduos e do chorume com o solo, e mesmo após a tentativas de recuperação, muitos 

resíduos como polietileno, borrachas, metais, vidros e demais rejeitos que levam 

décadas ou séculos para se decompor, continuam oferecendo risco de geração de gases e 

líquidos que podem contaminar o solo. 

O local que hoje poderia ser utilizado, pelo menos em parte, como área de 

expansão urbana devido a sua localização e topografia, não pode mais ser habitado, pois 

o lixo encontra-se sob a camada superficial do terreno.  

Essa área deveria ser periodicamente monitorada, mas o município de Francisco 

Beltrão atualmente possui um aterro sanitário adequado, de modo que não são mais 

despejados resíduos sólidos no antigo lixão da Água Branca. Após análises realizadas 

no poço de monitoramento (anos de 2009 e 2010) e encerramento do processo no 

Ministério Público Estadual são realizadas apenas algumas visitas por técnicos da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente a fim de observar se há presença no local de 

pessoas ou animais (gado). 

 

6.2. O aterro sanitário municipal de Francisco Beltrão 

 

A partir de 1997, enquanto ainda se utilizava o lixão da Água Branca, teve início 

um estudo para implantação de um aterro sanitário dentro das normas ambientais. 

Técnicos do IAP e da Prefeitura municipal buscaram primeiramente uma área que 

atendesse a legislação vigente, ou seja, distância da cidade, tipo de solo, topografia do 

terreno, distância de corpos hídricos entre outros.  
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Após o levantamento de opções para alocação do aterro, definiu-se que o mesmo 

seria construído em um terreno na comunidade rural Menino Jesus, distante cerca de 10 

quilômetros do centro da cidade. 

Esta área de 193.600 m² foi adquirida em 01 de dezembro de 1997 pela 

administração municipal do Senhor Altair Celuppi. A prefeitura pagou na época R$ 

80.000,00 (Oitenta mil reais), conforme matricula nº. 20.681 folha 1 do Registro de 

Imóveis Primeiro Ofício da Comarca de Francisco Beltrão. 

O terreno fica a uma distância média de 350 metros do Rio Marrecas, que é o 

corpo hídrico mais próximo. Ele encontra-se entre 560 e 572 metros de altitude. A 

figura 22 apresentada a seguir localiza a área do aterro sanitário. 

 

Figura 22 - Área do aterro municipal de Francisco Beltrão/PR 

                        Fonte: http\\:www.googleeartth.com.br. Acesso em 15 de maio de 2013 

 

O projeto e a implantação do Aterro Sanitário Municipal foram aprovados pelo 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e pela Superintendência de Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA) no ano de 2000.  

De acordo com moradores do bairro Sadia, o mais próximo da implantação do 

aterro sanitário, houve certa resistência por parte da população em aceitar a implantação 

do aterro na comunidade Menino Jesus. A alegação era a pouca distância entre o aterro 

e o bairro (cerca de seis quilômetros), e principalmente os incômodos que ocorreriam 

com a passagem dos caminhões de lixo diariamente na rua principal do bairro.  

De acordo com Nelson Dalmora, um dos moradores do bairro, foi necessário 

uma audiência pública com a presença de autoridades municipais e do IAP para 

esclarecer os fatos e a comunidade aceitar o projeto. Atualmente, de acordo com o 
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mesmo morador, a população não tem tido nenhum tipo de problema como se 

imaginava. Não há problema com cheiro ou vetores vindos do aterro e a passagem dos 

caminhões virou rotina e não atrapalha ou incomoda os moradores. 

O projeto foi inaugurado em dezembro de 2000 através de ato público da 

Administração Municipal com a finalização das obras e abertura da primeira célula, 

oficialmente liberada pela SUDERHSA após vistoria e aprovação em fevereiro de 2001. 

Neste mês iniciou também a operacionalização do aterro com a disposição e resíduos na 

primeira célula programada, de acordo com o projeto. 

O aterro é isolado com cerca e portão de entrada. As células são em forma de 

trincheira. Existem dois tanques de passagem de chorume que recebe o líquido 

percolado das células de armazenamento de lixo e depois vai para duas lagoas para o 

tratamento de chorume, sendo uma aeróbia e outra anaeróbia – a anaeróbia funciona 

como uma lagoa de estabilização sem oxigenação e a lagoa aeróbia possui a presença de 

um aerador que serve para garantir oxigênio no meio e manter os sólidos bem separados 

do líquido (em suspensão). Há também balança para pesagem dos caminhões, 

almoxarifado, rampa de lavagem de caminhões, entre outros. 

A administração municipal construiu um barracão e instalou uma esteira para 

separação de resíduos. Além disso, havia o projeto de construir casas e alojar 12 

famílias de catadores para realizar a separação dos resíduos, retirando os materiais 

recicláveis e destinando o restante para o aterro. Todavia, de acordo com notificação do 

IAP em 26 de abril de 2004, após uma fiscalização local, constatou-se que tal prática 

não estava prevista no projeto aprovado pela SUDERHSA, ou seja, que era proibida a 

residência e a presença de pessoas manipulando o lixo na área do aterro sanitário.  

De acordo com informações do Promotor Público Estadual Dr. Fabrício de 

Almeida Trevisan, além da atividade não fazer parte do projeto, os principais problemas 

estavam ligados à insalubridade a qual os trabalhadores estavam submetidos no local. 

O barracão era considerado pequeno e sem paredes laterais, não protegendo de 

forma adequada das intempéries climáticas, principalmente de chuva e vento. Além 

disso, os caminhões descarregavam as cargas na base da esteira e toda a carga era 

separada manualmente, sendo que resíduos de todos os tipos eram retirados.  

Além de materiais recicláveis havia restos de comida, papéis de uso higiênico, 

fraldas descartáveis e outros materiais contaminados, incluindo pequenos animais 

mortos que ofereciam riscos à saúde dos trabalhadores. 
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Outro ponto negativo era que a população deixava de realizar a separação dos 

materiais recicláveis nas residências para que fosse separado no aterro sanitário, o que 

dificultava a implantação de um programa de coleta seletiva. 

Após uma fiscalização por técnicos do IAP, foi elaborado um Relatório de 

Inspeção Ambiental - RIA, solicitando a adequação de acordo com o projeto, ou seja, a 

retirada das casas, da esteira e não permitindo a presença de catadores no local. As 

exigências foram cumpridas em um período de 180 dias de acordo com informações do 

Departamento Municipal de Meio Ambiente. 

Além disso, outras irregularidades no sistema de disposição do lixo e 

compactação com cobertura de camadas de terra foram observadas, de modo que foi 

solicitado que a cobertura deveria ser diária com deposição do lixo de forma mais 

concentrada, ou seja, num único lugar da célula permitindo melhor cobertura e 

compactação. A partir daí, apenas os funcionários municipais responsáveis pela 

operação do aterro tinham acesso ao local. 

O lixo depositado nas células passou a ser compactado com camadas de terra de 

acordo com a recomendação. O aterro funcionou desta forma por algum tempo e depois 

foi solicitado pelo IAP que os maquinários necessários à manutenção do aterro 

permanecessem de forma definitiva no local para uso exclusivo do aterro, já que até 

então faziam o trabalho no aterro e eram deslocados para outras frentes de trabalho. 

Então, a prefeitura equipou o aterro sanitário com um trator de esteira, uma 

carregadeira e um caminhão caçamba. Todos os maquinários eram usados e foram 

retirados de outras secretarias (urbanismo e interior), e passaram a ficar em tempo 

integral a disposição do aterro. 

No ano de 2004, foi instalada no aterro sanitário uma vala revestida com 

geomanta, separada das células de armazenamento de lixo, exclusivamente para 

depositar resíduos de saúde. Foi uma proposta de solução para resíduos de serviços de 

saúde. A prefeitura adquiriu inclusive um veículo furgão para realizar a coleta dos 

resíduos de saúde e transportar até o aterro. 

Porém, como tal prática não era condizente com a legislação da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 306 de 

07 de dezembro de 2004, a célula foi desativada em menos de seis meses de uso. Este 

material foi enterrado e permanece no local, sendo que atualmente possui outras 

camadas de lixo do aterro sobre ela. 
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A referida Lei rege que os geradores são os responsáveis pelos resíduos gerados 

e também que os mesmos devem passar por tratamento antes da destinação final. 

O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos 

recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos 

humanos envolvidos no manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS). Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), baseado nas características 

dos resíduos gerados e na classificação constante do Apêndice I, 

estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS (RDC nº. 306 de 07 de 

dezembro de 2004, capítulo III). 

 

O tratamento dos resíduos de saúde é um procedimento necessário que deve ser 

realizado antes da destinação final dos resíduos. Tais resíduos, somente depois de 

tratados podem ser depositados em aterros industriais. Definição de tratamento:  

Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique 

as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou 

eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de 

dano ao meio ambiente. O tratamento pode ser aplicado no próprio 

estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, observadas 

nestes casos, as condições de segurança para o transporte entre o 

estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os sistemas para 

tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de 

licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 

237/1997 e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de 

vigilância sanitária e de meio ambiente (RDC nº. 306 de 07 de 

dezembro de 2004, cap. III, inc. 1.6). 

 

Com a desativação desta célula para os resíduos de saúde, todas as empresas 

geradoras tiveram que se adequar à legislação, ou seja, elaborar um plano de 

gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (PGRSS), e contratar empresa 

especializada para coleta e destinação final dos mesmos. Isso serviu também para todos 

os postos de saúde municipais. 

A célula do aterro sanitário construída no final do ano de 2001 e que recebia o 

lixo domiciliar tinha uma base impermeável de solo compactado, com drenos para 

chorume e gases. 

Em 2008, atendendo as normas ambientais e solicitação do IAP, uma nova 

célula foi construída. A célula foi toda revestida com camada de PEAD (polietileno de 

alta densidade) com espessura de 1,5 mm ilustrada na figura 23. Também ocorreram 

melhorias nos sistemas de drenagem de chorume e águas pluviais, além de drenagem 

dos gases gerados e uma nova lagoa de tratamento entrou em funcionamento.  
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Figura 23 – Instalação de célula com geomanta 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Francisco Beltrão (2008).  

 

Em 2009 foi instalado um barracão de 150m² para garagem das máquinas e a 

construção de uma casa na entrada do aterro, para abrigar um zelador conforme figura 

24. 

Figura 24 – Entrada do aterro sanitário 

                                Fonte: Vilmar Rigo (dezembro de 2012). 

 

A figura 24 mostra a entrada do Aterro Sanitário, que possui uma placa 

proibindo a entrada de pessoas não autorizadas, um portão eletrônico e a casa do 

zelador, que trabalha também como vigia após o horário de expediente. Ao fundo 

aparece um pequeno barracão que serve de almoxarifado para ferramentas e 

suprimentos utilizados na manutenção dos maquinários e do aterro de forma geral. 

Os motoristas dos caminhões da coleta do lixo, os operadores das máquinas e os 

técnicos responsáveis pelo aterro possuem controle para abertura do portão. 

A entrada de outras pessoas acontece somente com autorização e 

acompanhamento de funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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6.2.1. Tratamento do efluente 

 

Existem dois tanques de captação de percolado bruto que recebem o efluente das 

células de armazenamento do lixo. Através de drenos, os efluentes são canalizados até 

tanques, que servem como passagem para as lagoas de tratamento. 

Os sistemas de lagoa constituem um processo biológico de tratamento de 

chorume através de um processo simples, de baixo custo e com resultado eficiente.  

Na lagoa anaeróbia o líquido é altamente concentrado e é nela que se forma o 

lodo, pois acumula certa quantidade de sedimentos, onde as bactérias liberam gazes para 

a atmosfera e compostos solúveis para o meio líquido. 

A lagoa anaeróbia do aterro de Francisco Beltrão possui doze metros de 

profundidade, sendo considerada muito profunda, pois mesmo tendo aprovação do 

projeto e licenciamento pelo IAP, essa profundidade atrapalha principalmente sua 

manutenção, ficando praticamente impossível a retirada do lodo no fundo e a revisão 

das condições da geomembrana. 

 

Figura 25 - Lagoa aeróbia para tratamento de efluente do aterro sanitário 
                          

                            Fonte: Vilmar Rigo (outubro de 2013). 

 

A lagoa aeróbia e a anaeróbia do aterro sanitário de Francisco Beltrão possuem 

doze metros de profundidade e quarenta metros de comprimento por vinte de largura. 

Em geral a lagoa aeróbia recebe o líquido drenado da lagoa anaeróbia, que deve 

ser um pouco mais rasa.  Essa lagoa possui um aerador que funciona até oito horas por 

dia com a função de movimentar o líquido de modo a expor as bactérias aeróbias à 

presença de oxigênio. 

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as 

lagoas nunca passaram por manutenção, ou seja, o lodo depositado no fundo das lagoas 
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nunca foi removido. A dificuldade se dá justamente pela grande profundidade das 

mesmas. O ideal, segundo os técnicos responsáveis seria remover o líquido e fazer um 

aterramento seguido da troca da geomembrana, deixando-as mais rasas, com maior 

eficiência no tratamento e de maior facilidade na manutenção. 

A Secretaria ainda informou que no ano de 2009 foram feitos consertos na 

geomembrana na parte das bordas das lagoas e há suspeitas de que pode haver partes 

danificadas em locais mais profundos. 

Embasado na resolução do CONAMA nº 430/2011, para avaliar as 

características do efluente gerado, foi realizada uma coleta de amostra na lagoa aeróbia 

(figura 26), sendo esta amostra encaminhada ao LGQ Laboratório Ltda de Francisco 

Beltrão. 

 

Figura 26 – Coleta de amostra de efluente em uma lagoa do aterro sanitário 

                                 Fonte: Vilmar Rigo (outubro de 2013). 

 

Nesta amostra foram analisados parâmetros que fazem parte da Resolução nº 

430, de 13 de maio de 2011, do CONAMA que dispõe sobre as condições de 

lançamentos de efluentes.  

O acompanhamento através de análises do efluente gerado nas células do aterro 

é importante para saber que tipos de resíduos estão sendo ali depositados. 

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não há 

uma rotina de coletas para analisar as características do efluente das lagoas, o que 

deveria ser coletado em prática devido a sua importância. 

A tabela 06 representa os resultados dos parâmetros analisados da amostra 

coletada do efluente do aterro sanitário. 
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Tabela 06 – Parâmetros analisados da amostra do efluente do aterro sanitário 

 
Ensaio Unidade Resultado Valores máximos 

pH - 7,71 5 a 9 

Temperatura ºC 26,4 40 

Sólidos sedimentares Mg/l 0,3 Até 1 

Óleos e graxas Mg/l 142 Até 50 

DBO Mg/l 3,24 10 

DQO Mg/l 4,74 10 

Cromo hexavalente Mg/l 8,63 0,1 

Ferro Mg/l 0,02 15 

Manganês  Mg/l 0,32 1 

Nitrogênio amoniacal Mg/l 80,67 20 

Sulfeto Mg/l 0,08 1 

Zinco Mg/l <1 5 

Fonte: Laboratório LGQ de Francisco Beltrão/PR 

 

O resultado apresentado na tabela 06 demonstra que três dos parâmetros 

analisados da amostra coletada estavam acima dos valores máximos permitidos, de 

acordo com a legislação do CONAMA.  

Óleos e graxas apresentaram o resultado de 142 mg/l, sendo que o valor máximo 

permitido é de até 50 mg/l. De acordo com a CETESB (2009), os óleos e graxas são 

substâncias orgânicas de origem animal, mineral ou vegetal. Normalmente são oriundas 

de resíduos industriais, já que não existem em águas naturais. A presença de material 

graxo nos corpos hídricos diminui a área de contato entre a superfície da água e o ar 

atmosférico, impedindo dessa maneira, a transferência do oxigênio da atmosfera para a 

água.  

É possível concluir que resíduos industriais estão sendo despejados junto a 

materiais domésticos no aterro sanitário, com grande possibilidade de ter origem 

principalmente de oficinas mecânicas. Essa quantidade de óleos e graxas acima do 

permitido pode dificultar o processo de oxigenação do efluente e, portanto, a depuração 

de elementos contaminantes. 

Outro componente em desacordo com a Resolução nº 430/2011 do CONAMA é 

o Cromo Hexavalente, que aparece com 8,63 mg/l, sendo que o valor máximo permitido 

é de 0,1 mg/l, ou seja, sua presença deveria ser quase imperceptível. Segundo a 
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CETESB (2009), o Cromo Hexavalente é proveniente de resíduos industriais e 

domésticos, principalmente de tintas, pigmentos, fotografias entre outros do gênero.  

Como foi observada uma concentração considerável alta na amostra analisada, 

suspeita-se que resíduos industriais oriundos de gráficas e ainda restos de tintas da 

construção civil devem estar sendo despejados no aterro sanitário. O cromo na forma 

hexavalente é considerado tóxico e cancerígeno. 

O Nitrato Amoniacal também aparece alterado com valores acima aos da 

legislação. O resultado para esse elemento foi de 80,67 mg/l enquanto o permitido é de 

até 20 mg/l. A presença de nitrato amoniacal em efluentes, de acordo com a CETESB 

(2009), se dá devido a presença de resíduos oriundos de industrias químicas, 

petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, conservas alimentícias e frigoríficos. 

A presença do nitrato amoniacal conjuntamente com fósforos e outros nutrientes 

provocam o enriquecimento do meio, tornando-o eutrofizado, podendo possibilitar o 

crescimento mais intenso de seres vivos, especialmente de algas. Na lagoa do efluente, 

essas algas também prejudicariam o processo de depuração da contaminação 

proveniente dos resíduos sólidos. 

Portanto, apesar das análises identificarem que apenas três dos parâmetros 

analisados estão acima do estipulado pela legislação, tais alterações são significativas, 

de modo que seria necessária uma investigação mais aprofundada sobre as causas dessas 

alterações, bem como a definição e execução de ações para reduzir esses níveis àqueles 

considerados aceitáveis. 

 

6.2.2. Situação atual do aterro sanitário e previsão futura 

 

A situação do aterro sanitário no ano de 2014 é considerada irregular e está sem 

Licença de Operação momentaneamente, de acordo com informações do Coordenador 

de Resíduos Sólidos do IAP da regional de Francisco Beltrão, José Carlos Bieger. A 

Prefeitura Municipal foi notificada no dia 10 de março de 2014 (notificação nº 108127 

IAP) solicitando melhorias no sistema de operação do aterro sanitário. 

 Segundo Bieger, o aterro sanitário de Francisco Beltrão possui uma estrutura 

adequada quanto às máquinas necessárias para operação dos resíduos, inclusive o 

município conta com uma escavadeira hidráulica adquirida recentemente para operar no 

aterro, contudo há falta de funcionários e faz-se necessária uma melhor gestão no 

sistema de operação do aterro de forma geral. 
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Conforme pesquisa realizada no escritório regional do IAP de Francisco Beltrão, 

o aterro sanitário está com a Licença de Operação vencida desde junho de 2013. De 

acordo com José Carlos Bieger, entre o período de novembro de 2013 e fevereiro de 

2014 a situação do aterro sanitário era preocupante, com um montante de lixo a céu 

aberto acima do normal, conforme ilustra a figura 27. 

 

Figura 27 - Situação do aterro sanitário em novembro de 2013 

Fonte: IAP – Escritório Regional de Francisco Beltrão. 

 

Além do volume de resíduos a serem cobertos na célula, havia entulhos 

coletados em campanha contra a dengue pela Secretaria de Saúde, com os mais variados 

tipos de materiais jogados a céu aberto próximo à célula do aterro. Os drenos para o 

escoamento do chorume estavam obstruídos, de modo que a filtragem e o 

encaminhamento do efluente até as lagoas de tratamento não estava funcionando da 

maneira adequada. 

 Devido a esses fatos, o IAP realizou reunião com a Administração Municipal e 

solicitou melhorias urgentes, caso contrário, haveria risco de interdição do aterro. 

Assim, o IAP notificou a administração municipal sobre as irregularidades que 

deveriam ser sanadas. 

 No mês de março de 2014, melhorias foram realizadas no aterro sanitário, 

deixando-o parcialmente adequado segundo as exigências do IAP. Contudo, é 

fundamental que a gestão do aterro seja contínua e baseada em um monitoramento de 

possíveis impactos, como a questão do lixo a céu aberto, a situação das células, o 

funcionamento das lagoas, os parâmetros químicos e biológicos do efluente, a drenagem 

do chorume, entre outros.  



118 
 

Independente da fiscalização é preciso melhorar a gestão do aterro sanitário do 

município de Francisco Beltrão, conforme relatou o coordenador regional de resíduos 

sólidos do IAP. 

 Para o futuro, o município precisa adequar a balança para pesagem das cargas 

coletadas e descarregadas no aterro, além de implantar um sistema de recirculação de 

chorume. Atualmente, todo o chorume que excede nas lagoas vai para uma terceira 

lagoa que absorve o efluente. Porém, nos períodos chuvosos pode haver excesso e 

transbordamento, de modo que o chorume precisa ser recirculado para evitar 

contaminações do solo e no corpo hídrico que se encontra próximo às lagoas de 

tratamento. 

Ainda segundo o técnico do IAP, o terreno em que se encontram as células do 

aterro tem uma vida útil de aproximadamente 15 anos para receber lixo. Contudo, não 

há no local terra suficiente disponível para realizar a cobertura diária do material 

depositado. Desta forma, a Prefeitura necessitaria adquirir novo terreno para suprir esta 

necessidade, ou planejar a construção de novas células. 

 Após a pesquisa com o IAP, foi consultada a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente que é a gestora do aterro sanitário e dos resíduos sólidos do município, sobre 

a situação atual do aterro sanitário. De acordo com informações da Secretária Joice 

Bariviera, melhorias estão sendo realizadas quanto à operação do aterro sanitário. 

Informou que o aterro se encontra sem a licença de operação do IAP, mas que já está 

sendo providenciada a regularização. 

Segundo a Secretária até o final do mês de março de 2014 será protocolado a 

renovação da licença junto ao IAP e também um projeto de adequação contendo as 

melhorias necessárias. 

Dentre as melhorias estão uma nova rampa de lavagem, o conserto da balança 

para pesagem dos caminhões, a aquisição de um caminhão novo para o transporte de 

terra utilizada na cobertura do lixo nas células, entre outras. 

Também foi informado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente que o 

aterro possui atualmente um trator de esteira, um caminhão caçamba e uma escavadeira 

hidráulica que foi adquirida no ano de 2013 para melhorar a qualidade dos trabalhos de 

cobertura dos resíduos. 
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6.3. Caracterização dos resíduos sólidos urbanos no aterro sanitário de Francisco 

Beltrão/PR. 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que todos os bairros são 

atendidos com coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, tendo um calendário 

previamente estabelecido. Cada bairro é atendido por uma equipe de coleta de lixo com 

caminhão compactador pelo menos duas vezes por semana. O centro possui coleta 

diária de segunda a sexta-feira. A figura 28 apresenta um mapa com a distribuição dos 

bairros da cidade de Francisco Beltrão. 

Figura 28 - Mapa dos bairros de Francisco Beltrão. 

                                 Organização: Vilmar Rigo (setembro 2013). 

 

Esta diferenciação de número de dias de coleta se justifica pela maior 

concentração e movimentação de pessoas mais próximas ao centro urbano. 

As 69 comunidades que compõem o interior do município (zona rural) são 

atendidas com a coleta periódica de resíduos, que varia de quinze a trinta dias. Nos 

quatro distritos a coleta é realizada uma vez por semana. 

Através de pesquisa realizada em dezembro de 2012 no aterro sanitário 

municipal com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a empresa Ambiental Costa 

Oeste, que estava realizando o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados no município, 

foi possível observar que a população urbana de Francisco Beltrão gera diariamente 
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cerca de 60 toneladas de resíduos sólidos urbanos domiciliares, que são encaminhados 

ao aterro sanitário, ou seja, mais de 0,939kg/hab./dia. 

A pesagem dos caminhões vem sendo realizada semestralmente em uma 

empresa particular, já que a balança do aterro sanitário está desativada há alguns anos. 

Segundo Fiorese (2008, p. 31), a geração média diária dos resíduos coletados no 

ano de 2008 no município era também de 60 toneladas, com uma população urbana em 

torno de 55 mil habitantes, gerando uma média de 1.090 kg/hab./dia. 

Fazendo um comparativo destes dados é possível observar que o volume total 

coletado em 2008 e 2012 permanece estável, mesmo com aumento significativo da 

população urbana, sendo que a média per capta diminuiu para 939 g/hab/dia. Isto se 

justifica pela ampliação da coleta seletiva nos bairros que antes não eram atendidos, e 

pela obrigatoriedade da destinação de resíduos por parte das empresas geradoras de 

resíduos industriais. Com isso, houve uma diminuição da quantidade de resíduos, que 

antes eram coletados junto com os rejeitos domiciliares que iam para o aterro sanitário. 

A amostragem dos resíduos sólidos neste estudo levou em conta a ABNT NBR 

10007/2004, sendo que o item 2.1 define o conceito de amostra composta como a “soma 

de parcelas individuais do resíduo a ser estudado, obtidas em pontos, profundidades 

e/ou instantes diferentes, através dos processos de amostragem. Estas parcelas devem 

ser misturadas de forma a se obter uma amostra homogênea” (p.1). 

Ainda embasada nesta normativa, foi utilizado o processo de quarteamento para 

obter a amostra dos resíduos coletados no monte descarregado pelo caminhão coletor de 

lixo: 

Quarteamento: processo de divisão em quatro partes iguais de uma amostra 

pré-homogeneizada, sendo tomadas duas partes opostas entre si para 

substituir uma nova amostra e descartadas as partes restantes. As partes não 

descartadas são misturadas totalmente e o processo de quarteamento é 

repetido até que se obtenha o volume desejado (ABNT NBR 10007/2004 

item 2.8). 

 

Para a caracterização dos resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário 

municipal de Francisco Beltrão, foi realizada a separação identificando os resíduos de 

acordo com sua natureza: madeira, metal, plástico, vidro, papel, panos ou trapos, 

matéria orgânica, contaminante químico e biológico. 

Após programação da data, foram escolhidos cinco caminhões de diferentes 

equipes que coletam os resíduos domiciliares de nove bairros, para realizar a 

caracterização dos resíduos sólidos domiciliares.  
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Distribuição das equipes que coletaram os resíduos para a caracterização: 

Equipe 01 coletou os resíduos do bairro Guanabara;  

Equipe 02 do coletou os resíduos do bairro São Cristovão; 

Equipe 03 coletou os resíduos dos bairros Alvorada e Nossa Senhora Aparecida; 

Equipe 04 coletou os resíduos dos bairros Luther King, Jardim Seminário e 

Miniguaçu;  

Equipe 05 coletou os resíduos dos bairros Sadia e Pinheirão. 

 A figura 29 apresenta os bairros em que as coletas foram realizadas. 

 

Figura 29 - Bairros onde foram coletados lixo para caracterização. 

                        Organização: Vilmar Rigo (setembro 2013). 

 

Esses bairros onde foram coletados os resíduos para caracterização representam 

31,04% do total dos vinte nove bairros do município, ou seja, aproximadamente um 

terço do espaço urbano. 

A figura 30 apresenta o momento em que um dos caminhões da coleta de lixo 

está descarregando uma carga para ser realizado o quarteamento dos materiais 

coletados. 
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Figura 30 – Caminhão descarregando resíduos sólidos urbanos no aterro sanitário  

                                                   Fonte: Vilmar Rigo (dezembro 2012). 

 

Os resíduos sólidos urbanos foram submetidos aos seguintes procedimentos: 

- Despejo do caminhão em local determinado;  

- Coleta de material de quatro pontos diferentes do montante, sendo um no topo 

e três nas laterais;  

- Cada ponto encheu um tonel de 200 litros;  

- Os tonéis preenchidos foram despejados em um local separado sobre uma lona, 

iniciando-se a mistura e o quarteamento da amostra, ou seja, a divisão em quatro partes 

do total de 800 litros de resíduos dispostos. 

- Duas das partes obtidas pelo quarteamento e localizadas em posição 

diametralmente opostas foram descartadas.  

- Repetiu-se o quarteamento obtendo-se uma amostra final de 200 litros. 

A figura 31 mostra o material descarregado por um dos caminhões da coleta para 

a realização do quarteamento, que inicia com a separação dos resíduos em diferentes 

pontos do monte. 

 

Figura 31 – Resíduos da carga de um caminhão despejados no aterro  

                                          Fonte: Vilmar Rigo (dezembro 2012). 
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Os materiais eram coletados aleatoriamente do monte descarregado pelo 

caminhão, sendo que a maioria se encontrava embalada em sacolas plásticas de 

supermercado e pacotes de lixo. Observou-se que haviam muitos materiais recicláveis 

misturados aos rejeitos domiciliares, conforme mostra a figura 32. 

 

Figura 32 – Amostras de resíduos sólidos sendo colocadas em tambores 

                                         Fonte: Vilmar Rigo (dezembro 2012). 

 

Cada tambor de 200 litros recebia as amostras dos quatro pontos diferentes da 

carga despejada pelo caminhão e depois eram colocados sobre uma lona e misturados. 

Com ajuda de pás e enxadas, os resíduos eram misturados sobre a lona que 

protegia o contato dos materiais com o solo. 

Após a mistura dos resíduos era realizado o quarteamento, ou seja, o montante 

era dividido em quatro partes e depois cada uma das quatro partes separada era dividida 

novamente em quatro, descartando três e as demais eram juntadas para realizar a 

pesagem. 

 

Figura 33 – Amostras despejadas sobre uma lona para realização do quarteamento 

                   

Fonte: Vilmar Rigo (dezembro 2012). 

 



124 
 

Os resíduos foram separados em embalagens (sacos de lixo) cada tipo diferente 

de material resultante do quarteamento: madeira, metal, plástico, vidro, papel, panos ou 

trapos, matéria orgânica, contaminante químico e biológico. 

Após a separação dos materiais, cada qual foi pesado. Em seguida, foi anotado o 

peso de cada material em uma planilha que continha o bairro da origem da amostra e o 

peso da carga. Foram utilizadas três tipos de balanças com diferentes capacidades para 

melhor aferição. A figura 34 representa o material separado e a pesagem do mesmo. 

 

Figura 34 – Resíduos separados e pesados 

Fonte: Vilmar Rigo (dezembro 2012). 

 

A composição gravimétrica foi obtida relacionando o peso total da amostra final 

de resíduos com o peso de cada resíduo devidamente separado. 

A amostragem dos resíduos, de acordo com o item 4.2.6 da ABNT NBR 

10007/2004, é do tipo Amostragem em montes ou pilhas de resíduos, onde os pontos de 

amostragem são determinados conforme recomendação da tabela A4 desta norma. A 

recomendação é a seguinte: “Retirar as amostras de pelo menos três seções (do topo, do 

meio e da base). 

Em cada seção, devem ser coletadas quatro alíquotas, equidistantes. O 

amostrador deve penetrar obliquamente nos montes de pilhas” (p. 11). Os resultados 

obtidos após a realização da coleta das amostras, quarteamento, pesagem e tabulação 

dos dados serão apresentados na sequência através de tabelas das cinco equipes que 

realizaram a coleta em nove bairros.  

 

 A tabela 07 representa os dados dos resíduos coletados nos bairros Cango e 

Guanabara. 
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Tabela 07 - Equipe 01 – Bairro Guanabara 

 

 

Fonte: Vilmar Rigo (setembro 2013)  

 

Na amostra do bairro Guanabara foi possível observar que 27,96% dos materiais 

são compostos por metais, papel/papelão, plásticos e vidros, que são passiveis de 

reciclagem. Isso significa que mesmo havendo coleta seletiva no bairro, um percentual 

bastante significativo está sendo destinado ao aterro sanitário.  

Os bairros da Cango e Guanabara estão delimitados em três lados pelo rio 

Marrecas e um pelo Morro Calvário e pelo Quartel do Exército, ou seja, não possui 

espaço para expansão, sendo estes bairros antigos e praticamente todo ocupado, assim 

devem manter a produção dos resíduos sólidos domiciliar com poucas alterações no seu 

volume diário. 

A amostra apresentada na tabela 08 foi coletada no Bairro São Cristovão. 

Tabela 08 – equipe 02 – bairro São Cristovão 

 

Fonte: Vilmar Rigo (setembro 2013)  

Tipo de Resíduo Percentual da amostra 

Matéria orgânica  62,14% 

Plásticos  12,95% 

Papel/papelão 9,32% 

Contaminante biológico  5,70% 

Vidros  4,14% 

Trapos  2,33% 

Madeira 1,85% 

Metais  1,55% 

Tipo de Resíduo  Percentual da amostra 

Matéria orgânica  61,54% 

Plásticos  12,31% 

Papel/papelão 9,23% 

Contaminante biológico  7,69% 

Trapos  3,46% 

Vidros  3,08% 

Metais  2,31% 

Contaminante químico  0,38% 
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Na amostra do bairro São Cristovão, o percentual de material com potencial de 

reciclagem somou 26,93%. Percebeu-se a presença de contaminantes químicos e 

biológicos. Como há coleta seletiva no bairro é possível diminuir o volume de resíduos 

destinados ao aterro se houver melhor separação dos materiais dispostos na coleta. 

A tabela 09 apresenta dados da coleta dos bairros Alvorada e Nossa Senhora 

Aparecida. 

Tabela 09 – equipe 03 – bairros Alvorada e Nossa Senhora Aparecida 

 

 

Tipo de Resíduo Percentual da amostra 

Matéria orgânica  66,67% 

Plásticos  11,43% 

Papel/papelão 7,62% 

Contaminante biológico  7,62% 

Metais  1,90% 

Trapos  1,90% 

Vidros  1,90% 

Contaminante químico  0,95% 

Fonte: Vilmar Rigo (setembro 2013)  

 

A amostra dos bairros Alvorada e Nossa Senhora Aparecida revelaram um 

percentual de materiais recicláveis um pouco menor, de 22,85%. O bairro Nossa 

Senhora Aparecida foi o primeiro a ter implantada a coleta seletiva. Isso possivelmente 

tem relação com o percentual de resíduos separados, pois a população realiza a 

separação há mais tempo.  

Também se deve levar em conta que sendo o bairro piloto o trabalho de 

divulgação e orientação foi realizado de forma mais concentrada, ou seja, em um único 

bairro e com participação de varias entidades como Rotari, Interacti, entre outras. Desta 

forma, as casas foram visitadas uma a uma e com tempo necessário para orientações 

mais detalhadas. 

 

A tabela 10 trás dados referentes aos resíduos coletados nos Bairros Luther 

King, Jardim Seminário e Miniguaçu. Esses bairros tem a coleta realizada nos mesmos 

dias da semana. 
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Tabela 10 – equipe 04 – bairros Luther King, J. Seminário e Miniguaçu 

 

Tipo de Resíduo Percentual da amostra 

Matéria orgânica  59,46% 

Plásticos  14,16% 

Papel/papelão 8,49% 

Contaminante biológico  8,49% 

Metais  3,40% 

Trapos  2,83% 

Vidros  2,72% 

Madeira 0,45% 

Fonte: Vilmar Rigo (setembro 2013)  

 

A amostra dos três bairros citados na tabela 10 apresenta um percentual de 

28,77% de material com potencial de reciclagem, com destaque para a quantidade de 

plásticos, superiores aos demais bairros pesquisados, representando 14,16% do total da 

amostra.A tabela 11 apresenta dados da coleta dos bairros Sadia e Pinheirão.  

 

Tabela 11 – equipe 05 – bairros Sadia e Pinheirão 

Tipo de Resíduo Percentual da amostra 

Matéria orgânica  61,05% 

Plásticos  12,82% 

Trapos  9,16% 

Papel/papelão 7,33% 

Contaminante biológico  4,88% 

Vidros  2,93% 

Metais  1,83% 

Fonte: Vilmar Rigo (2012)  

 

Os bairros Sadia e Pinheirão fazem parte de uma área do município que teve a 

implantação da coleta seletiva recentemente, de acordo com informações da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente no final do ano de 2011. O percentual de materiais 

potencialmente recicláveis encontrados na amostra foi de 24,91%.  



128 
 

O que chamou a atenção dentre os rejeitos foi o percentual de trapos encontrados 

de 9,16%, bem acima dos demais bairros pesquisados. Com isso conclui-se que muitas 

famílias carentes residem nesses bairros e que recebem doações de roupas e calçados e 

após certo tempo de uso descartam junto ao lixo domiciliar. 

Com a separação dos resíduos e pesagem foi possível realizar uma tabulação 

para estimar a composição dos resíduos de Francisco Beltrão.  

As cinco cargas coletadas em nove bairros da cidade representam um terço dos 

vinte nove bairros do município chegando resultado apresentado na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Composição dos resíduos sólidos domiciliares urbanos de Francisco 

Beltrão 

 

Tipo de resíduo Percentual da amostra 

Matéria orgânica  61,81% 

Plásticos  12,88% 

Papel/papelão 8,46% 

Contaminante biológico  6,77% 

Trapos  4,03% 

Vidros  3,07% 

Metais  2,21% 

Madeiras 0,57% 

Contaminante químico  0,20% 

Fonte: Vilmar Rigo 

 

O gráfico 01 ilustra os dados da composição dos resíduos domiciliares coletados 

em Francisco Beltrão e encaminhados ao aterro sanitário. 
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Gráfico 01 – Composição dos resíduos domiciliares urbanos de Francisco Beltrão. 

Organização: Vilmar Rigo, 2013. 

 

Desta forma, podemos concluir que a grande maioria dos resíduos sólidos 

domiciliares urbanos de Francisco Beltrão são compostos por matéria orgânica, 

formados por restos de alimentos e de vegetais (folhas, flores). Assim, é possível 

afirmar que se implantado um sistema de compostagem, grande parte desses resíduos 

poderiam ser transformados em adubo orgânico e deixar de ser depositado no aterro 

sanitário. 

Outro resíduo com considerável percentual é à base de polietileno (plásticos) 

chegando a 12,88% do total das amostras analisadas. Além de muitas garrafas tipo pet 

(polietileno tereftalato) há um volume considerável de sacolas e sacos plásticos que são 

utilizados justamente para embalar os resíduos destinados ao aterro. Ainda há utensílios 

domésticos (bacias, potes, etc.), brinquedos e pedaços de forro de PVC (policloreto de 

vinila). 

 Para reduzir a quantidade de plásticos enviados ao aterro, deveria ser feito um 

trabalho de orientação junto à população para separar e encaminhá-los para reciclagem, 

assim como o uso racional de embalagens plásticas. 

Papel e papelão aparecem com um percentual de 8,46%, sendo compostos por 

revistas, jornais, caixas, embalagens cartonadas, entre outros. Esse tipo de material 

poderia ser aproveitado na reciclagem, porém depende de separação anterior da coleta, 
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pois ao contrário de outros materiais como plásticos, vidros e metais, não é possível 

lavar para retirar sujeira e contaminantes. 

Na sequência, os contaminantes biológicos aparecem com 6,77% do total das 

amostras analisadas. Estes resíduos são compostos por papéis de uso higiênicos, fraldas 

descartáveis, absorventes e lenços higiênicos. Os contaminantes químicos que são 

compostos por pilhas, medicamentos, latas de tintas, vidros de esmaltes, canetas com 

carga, papel carbono, entre outros, representam um percentual 0,20%. Como são 

produtos com capacidade de contaminação de solo e água, deveriam não estar presentes 

no aterro, porém como o volume é pequeno, não representa risco potencial de 

contaminação. 

Os resíduos compostos por restos de tecidos, calçados, bolsas, cintos e tapetes 

representam 4,03% do total da amostra, sendo que estes tipos de resíduos dificilmente 

possuem uma forma de aproveitamento e/ou reciclagem. Portanto, a maioria deve ser 

destinada ao aterro sanitário, pois são de origem domiciliar.  

Os vidros encontrados nas amostras somam 3,07%, sendo composto em sua 

maioria por potes de embalagens de conservas, garrafas entre outros, todos com 

potencial de reciclagem, já que o vidro é 100% reciclável. A quantidade de madeira 

encontrada também é de percentual baixo, apenas 0,57% do total das amostras. De 

maneira geral, percebe-se que as pessoas utilizam muito essas sobras de madeira para 

queimar em churrasqueiras e fogões a lenha em residências.  

Os metais são outro exemplo de pequeno volume encontrado nas amostras, 

correspondendo a 2,21% do total analisado. O maior volume gerado de metal que 

normalmente é produzido nos domicílios são latas de alumínios de bebidas que possuem 

um bom valor de mercado comparado com os demais materiais. Além da coleta seletiva, 

muitos catadores passam nas residências a procura desse material, e ainda, os coletores 

dos caminhões do lixo da Prefeitura retiram muitas latinhas no momento da coleta para 

posterior comercialização. 

Após o término e análise dos dados percentuais da caracterização dos resíduos 

domiciliares encaminhados ao aterro sanitário municipal no ano de 2012, realizamos um 

comparativo com dois trabalhos acadêmicos do ano de 2008. São trabalhos de 

conclusão de curso apresentado ao Curso de Ciências Biológicas da Universidade do 

Paraná, campus de Francisco Beltrão. Os trabalhos foram realizados por João Carlos 

Ferreira e Alex Sander Fiorese. 
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A tabela 13 são os dados obtidos na pesquisa de Fiorese (2008) sendo que na 

sequencia é apresentada outra tabela com os resultados da pesquisa de Ferreira (2008). 

 

Tabela 13 – Composição dos resíduos sólidos domiciliares urbanos de Francisco 

Beltrão no ano de 2008 

 

Tipo de resíduo Percentual da amostra 

Matéria orgânica  65,94% 

Plásticos  5,34% 

Vidros  3,12% 

Papel/papelão 2,92% 

Metais  0,90% 

Outros  21,78% 

Fonte: Alex Sander Fiorese, 2008. 

 

Os bairros em que foram coletados os resíduos sólidos para caracterização 

foram: Centro, Nossa Senhora Aparecida, Cristo Rei, Novo Mundo e Cango, de acordo 

com Fiorese (2008). A representação desses bairros é de 19.985 pessoas, ou seja, 

27,37% da população. 

Na tabela 14 é possível observar a composição dos resíduos domiciliares 

urbanos gerados e coletados no município de Francisco Beltrão, a partir da pesquisa de 

Ferreira (2008). 

 

Tabela 14 – Composição dos resíduos sólidos domiciliares urbanos de Francisco 

Beltrão no ano de 2008 

 

Tipo de resíduo Percentual da amostra 

Matéria orgânica  64,41% 

Papel/papelão 6,05% 

Plásticos  3,25% 

Vidros  3,17% 

Metais  0,66% 

Outros  22,46% 

Fonte: João Carlos Ferreira, 2008. 
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A partir dos dados coletados nessas duas pesquisas do ano de 2008, optamos por 

realizar um comparativo com os dados coletados em 2012, fazendo uma análise das 

alterações de cada tipo de material encontrado. Na tabela 15 é possível observar estes 

dados. 

Tabela 15 – Comparativo de dados da composição do lixo do ano de 2008 e 2012. 

 
Tipo de resíduo  Percentual amostra 

Fiorese (2008) 

Percentual amostra 

Ferreira (2008) 

Percentual de amostra 

Rigo (2012) 

Matéria orgânica  65,94% 64,41% 61,81% 

Plásticos  5,34% 3,25% 12,88% 

Vidros  3,12% 3,17% 3,07% 

Papel/papelão 2,92% 6,05% 8,46% 

Metais  0,90% 0,66% 2,21% 

Outros  21,78% 22,46% 11,57% 

Organização: Vilmar Rigo (setembro 2013). 

 

Na tabela 19, é possível observar algumas alterações de percentuais na 

composição dos tipos de resíduos que são encaminhados diariamente ao aterro sanitário. 

De forma geral, os materiais que podem ser recicláveis como metal, 

papel/papelão e plásticos tiveram aumento no percentual do ano de 2008 para 2012. Se 

levarmos em conta que em 2012 o percentual de cobertura da coleta seletiva pelo 

programa Cidade Limpa era maior do que o ano de 2008, conclui-se que a separação 

dos materiais recicláveis diminuiu por parte da população, sendo encaminhados 

misturados aos demais resíduos para o aterro sanitário. 

O vidro foi o tipo de material que teve pouca variação mantendo-se na casa dos 

3% nas três pesquisas. 

A matéria orgânica teve uma pequena queda do ano de 2008 para 2012, o que 

significa que a compostagem deve estar sendo implantada mesmo que de forma 

discreta. O percentual de material orgânico encaminhado ao aterro é considerado 

elevado, se comparado ao possível aproveitamento que pode ser dado a esses tipos de 

resíduos. 
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6.4. A coleta seletiva e o programa Cidade Limpa em Francisco Beltrão. 

 

Em atendimento ao Ministério Público em abril de 2006, a administração 

municipal, através da Secretaria de Urbanismo e em parceria com o Interact Clube e a 

Associação dos Catadores de Papel tiveram a iniciativa de implantar a coleta seletiva no 

município. 

A ideia foi implantar inicialmente em um bairro da cidade. O bairro escolhido 

foi o bairro Nossa Senhora Aparecida. A escolha do bairro, segundo os organizadores, 

se deu pelo fato do mesmo ter uma topografia que facilitava a coleta, não ser um bairro 

tão populoso, ter um nível social que, teoricamente proporcionaria um fácil 

entendimento e consequentemente melhor adesão, e ainda por estar bastante próximo da 

sede da Prefeitura. 

Na parceria, o Interact Club ficou com a responsabilidade da divulgação e 

orientação da população do bairro através de visitas e entrega de panfletos informativos 

em cada residência. A prefeitura providenciou a cada morador do bairro uma 

embalagem adequada para a separação dos materiais recicláveis. A embalagem 

escolhida foi uma bolsa de polietileno de 90 g/m², com capacidade de armazenamento 

de aproximadamente 180 litros e na cor azul para identificação. Desta forma, a 

Associação dos Catadores de Papel ficou com a função de coletar os materiais, que 

seriam levados até a sede da mesma para separação e destinação para empresas de 

reciclagem.  

O material coletado, separado, prensado e vendido era revertido em valores para 

o caixa da associação. A Associação dos Catadores de Papel possuía sede na Rua Elias 

Scalco, e atendia dezenas de famílias de carrinheiros que coletavam materiais nas ruas 

da cidade e que entregavam o material mediante pagamento em dinheiro, além da coleta 

implantada no bairro Nossa Senhora Aparecida. 

Após aproximadamente um ano de coleta no bairro Nossa Senhora Aparecida, a 

Secretaria de Urbanismo e o Departamento de Meio Ambiente decidiram expandir a 

coleta seletiva para o restante do perímetro urbano.  

Em 2007, a prefeitura lançou o Programa Cidade Limpa, com o objetivo 

principal de ampliar a coleta seletiva. A intenção era atender todo o perímetro urbano 

em parceria com a Associação de catadores de papel, além de atender cerca de 30% das 

comunidades rurais. 
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Para isso, a prefeitura investiu em veículos, sendo um caminhão adaptado para a 

coleta no meio rural e outro caminhão para utilização da Associação dos Catadores de 

Papel, além da aquisição de vinte mil bolsas para coleta seletiva, agora de cor amarela, 

com as mesmas características das utilizadas no bairro Nossa Senhora Aparecida e com 

dizeres estampados nas bolsas com orientações sobre a separação do material reciclável.  

As embalagens foram entregues nas residências com auxílio de escolas 

conforme a figura 35, além de entidades como Rotary e Interact, e por agentes de saúde. 

Elas também poderiam ser retiradas na própria prefeitura. 

 

Figura 35 – Embalagens (bolsa amarela) para coleta seletiva sendo distribuídas 
 

Fonte: Arquivo Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Francisco Beltrão. 

 

Mais dezessete bairros de um total de vinte e nove foram atendidos pela coleta 

seletiva através do sistema de porta a porta, feita pela equipe da Associação dos 

Catadores de Papel.  

Os bairros escolhidos foram os mais próximos ao bairro onde o projeto 

começou. Incluindo o Centro, os demais bairros atendidos foram: Alvorada, Marrecas, 

Industrial, São Cristovão, São Miguel, Cristo Rei, São Francisco, Novo Mundo, 

Miniguaçu, Vila Nova, Jardim Seminário, Cango, Guanabara, Petrópolis, Luther King e 

Presidente Kenedy.  

Os demais bairros da cidade eram atendidos por carrinheiros e alguns 

recicladores particulares que coletavam o material e revendiam a Associação. Ao todo 

dez bairros ficaram naquele momento sem a coleta por parte da associação, o bairro 

Água Branca ao Sul do perímetro urbano e os bairros conhecidos como da Cidade 

Norte: Antonio de Paiva Cantelmo, Jardim Floresta, Jardim Itália, Jardim Virginia, 

Júpiter, Pinheirinho, Pinheirão, Padre Ulrico e Sadia. 
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No ano de 2009, conforme informações da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, a Administração municipal passou a pagar um valor mensal para a 

Associação dos Catadores de Papel pelo serviço da coleta seletiva, mediante contrato de 

prestação de serviços. Inicialmente esse valor era de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que era 

utilizado para ajudar na manutenção da estrutura da Associação, como despesas com 

oficina mecânica, combustível, reparos de máquinas entre outras. Também nesse ano, a 

Prefeitura repassou um caminhão (usado) para Associação para auxiliar na coleta 

seletiva. 

A cada doze meses o contrato era renovado e os valores atualizados mediante 

reunião com o prefeito municipal, a diretoria da Associação dos Catadores de Papel e 

uma comissão formada por membros e representantes de entidades como Rotary, 

Interact, Associação Comercial, Igreja Católica, entre outros. Essa comissão serve de 

apoio para buscar recursos para manutenção das atividades da associação. 

No ano de 2010 foi criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que passou 

a ser a responsável pela coleta seletiva, assim como pela coordenação dos resíduos 

sólidos do município.  

A Associação de Catadores de Papel mudou de endereço no ano de 2010. A 

Administração municipal adquiriu uma área de 6.000 m² e em com auxilio de verba do 

Governo Federal construiu um barracão de 1.000 m² no bairro Luther King. Logo após a 

mudança, a Associação adquiriu com recursos próprios uma esteira e uma balança 

eletrônica para agilizar os trabalhos e melhorar as condições na separação dos materiais. 

Neste ano o percentual de cobertura da coleta seletiva porta a porta no perímetro 

urbano do município era de 62%, ou seja, dezoito bairros de um total de vinte e nove. A 

Secretaria então colocou como meta, a cobertura de 100% do perímetro até o ano de 

2012. Sendo que em 2011 a coleta seletiva passou a atender os bairros da Cidade Norte 

e, em junho de 2012, concluiu a cobertura da coleta atendendo o bairro Padre Ulrico. 

A ampliação da coleta seletiva trouxe reflexos diretamente no volume de lixo 

encaminhado ao aterro sanitário, de acordo com informações do escritório regional do 

IAP de Francisco Beltrão, através do Coordenador de Resíduos Sólidos, José Carlos 

Bieger, a geração per capta do município que era de 931g/hab./dia passou a 619 

g/hab./dia.  

Tal fato justifica os investimentos aplicados na coleta seletiva, pois além do 

ganho ambiental e sócio econômico, prolonga a vida útil do aterro de forma relevante. 
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 A figura 36 traz um mapa mostrando a evolução da coleta seletiva no 

município. 

Figura 36 – mapa da evolução da coleta seletiva no perímetro urbano

 

                     Organização: Vilmar Rigo (setembro 2013). 

 

Em 2012 a Associação recebeu da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) uma 

verba para aquisição de novos maquinários, adquirindo com esse recurso uma esteira de 

25 m, uma prensa semiautomática com capacidade de prensa de trinta toneladas e uma 

empilhadeira para auxiliar na carga e descarga dos fardos de materiais prensados. 

Neste ano, a administração municipal também comprou e repassou mais um 

caminhão (usado) para a Associação, que auxiliaria na coleta seletiva, já que houve 

ampliação na área de cobertura.                  

Ainda em 2012, com auxílio de recurso de uma emenda de um Deputado 

Federal, a Prefeitura Municipal iniciou a construção de mais um barracão de 1.000 m² 

ampliando a área utilizada para separação e prensagem dos materiais recicláveis. 

A estrutura da Associação dos Catadores de Papel teve uma evolução 

significativa se comparada à existente no ano de 2009 até 2012. 

Como houve a ampliação da área de cobertura da coleta seletiva, 

automaticamente o espaço utilizado pela Associação dos Catadores de Papel precisou 

ser ampliado, assim como toda estrutura física. Além da nova estrutura do barracão, de 
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veículos e equipamentos, o número de funcionários também teve acréscimos. De vinte 

funcionários registrados em 2009, passou-se para sessenta em 2012. 

A figura 37 mostra como eram as instalações da Associação dos catadores. 

 

Figura 37 – Antiga sede da associação dos catadores de papel de Francisco Beltrão. 

                                Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2009). 
 

rante quatorze anos a Associação dos Catadores de Papel de Francisco Beltrão 

funcionou na Rua Elias Scalco no bairro Presidente Kenedy. O local era alugado e as 

condições muito precárias, agravadas nos últimos anos de uso. O barracão, com pouco 

mais de 200 m² de área, era de madeira (figura 37), com tamanho insuficiente pela atual 

demanda e bastante velho. 

Grande parte dos materiais ficava exposta no tempo, assim como a separação 

dos mesmos era feita a céu aberto. Segundo João Manfroi, administrador da Associação, 

muitos materiais eram perdidos, principalmente os papéis nas épocas de chuvas. 

O problema maior era vivido pelos funcionários que realizavam a classificação 

dos materiais. Além de não terem uma esteira para fazer a triagem, não tinham espaço 

suficiente na área coberta, tendo que separar os produtos do lado de fora do barracão. 

O barracão tinha pouco espaço para as prensas e para classificação do material, e 

não oferecia espaço adequado para escritório, refeitórios tendo um único banheiro.  

 

Na figura 38 é possível observar o novo espaço utilizado na separação e 

armazenagem.  
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Figura 38 - Atual sede da associação dos catadores de papel de Francisco Beltrão. 

 

 

 

 

 

                            

 

 

Fonte: Vilmar Rigo (dezembro de 2012). 

 

Com a mudança de local, a aquisição de maquinários novos e modernos e com a 

ampliação da área do barracão ficando com 2.000 m² de área coberta, a estrutura oferece 

um ambiente muito mais favorável para desenvolver as atividades. A figura 39 mostra 

uma prensa semiautomática, uma empilhadeira e uma das duas esteiras existentes que 

são utilizadas hoje na Associação dos Catadores de Papel. 

 

Figura 39 – Maquinários da associação dos catadores de papel 

                                                Fonte: Vilmar Rigo (dezembro 2012). 

 

Atualmente a Associação dos Catadores de Papel de Francisco Beltrão possui 

sessenta funcionários registrados: um gerente, cinco motoristas e cinquenta e quatro 

auxiliares, sendo que doze trabalham na coleta de rua junto com caminhões e os demais 

no recebimento, triagem e prensagem dos materiais na sede da Associação. 

Os funcionários recebem em média o salário de acordo com a categoria, ou seja, 

a maioria ganha mensalmente um salário de oitocentos reais e uma cesta básica. 

A Associação recebe materiais coletados por carrinheiros, que recolhem os 

materiais nas ruas e também nas empresas e entregam na associação, sendo que recebem 

em dinheiro no momento da entrega.  
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Segundo informações da Associação, são mais de 100 famílias cadastradas que 

trabalham como carrinheiros. Além do valor recebido pelo material entregue, a 

Associação contribui na manutenção dos carrinhos e, de acordo com o volume entregue 

durante o mês, cada carrinheiro recebe proporcionalmente uma cesta de alimentos, ou 

seja, quanto mais material entregue, mais alimentos na cesta básica. 

Os materiais coletados são separados, prensados e comercializados. De acordo 

com o administrador João Manfroi, a maior dificuldade é o baixo valor que 

normalmente as empresas pagam pelos produtos. Em alguns casos, como o exemplo dos 

vidros, o valor é tão baixo que mal paga o frete. O administrador também comenta que 

as despesas são bastante elevadas para a realização da coleta porta a porta, pois são 

quatro caminhões rodando todos os dias nos bairros da cidade, consumindo 

combustível, pneus e que necessitam de reparos seguidamente. 

A despesa com pessoal também é significativa, principalmente com o valor pago 

de Instituo Nacional de Seguro Social (INSS) que chega a R$ 30.000,00 mensais, além 

de seguidos casos de acertos judiciais no Ministério do Trabalho. 

Segundo Manfroi, o valor pago pela Administração Municipal, hoje R$ 

45.000,00 contribui para manutenção da Associação. Sem esse valor a coleta seletiva já 

teria sido paralisada. Porém, ele considera ao valor aquém do necessário pela despesa 

que a coleta seletiva possui. 

A associação coleta mensalmente 300 toneladas de resíduos, onde em média, 

43,33% são de papel, 12,67% de plástico, 6,67% de vidro, 6% de sucata (material 

ferroso), 2% de PVC, 1% de alumínio e 1,67% de papel cartonado. A partir da 

classificação dos resíduos que chegam e vão para as esteiras, 26,66% das trezentas 

toneladas são descartadas como rejeito durante a separação.  

O rejeito gerado é recolhido pela Prefeitura ou levado pela própria associação 

para o aterro sanitário municipal, pois é considerado rejeito domiciliar e que não pode 

ser aproveitado como reciclável ou, ainda segundo a Associação, possuem valor muito 

baixo de mercado que não compensa o serviço de separação. Alguns exemplos desses 

rejeitos são embalagens de poliestireno (bandejas de isopor), copos descartáveis, 

embalagens de salgadinhos, calçados e roupas, papéis de uso higiênico e até restos de 

alimentos que são misturados aos materiais recicláveis. 

A Associação recebe também materiais trazidos por empresas como 

supermercados, lojas, oficinas e atacados, que separam os recicláveis e vendem para 

associação.  



140 
 

As comunidades do interior do município são atendidas por um caminhão da 

Prefeitura, que recolhe os materiais em períodos que variam de uma semana a um mês, 

de acordo com o tamanho da comunidade e a distância que ela fica da cidade. Por 

exemplo, os Distritos que já foram citados anteriormente quando referidos na coleta do 

lixo domiciliar orgânico, são atendidos uma vez por semana. 

A partir do ano de 2010 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceira 

com as associações de moradores das comunidades passou a instalar eco pontos, ou 

seja, Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para armazenamento de materiais recicláveis. 

O local da instalação dos PEVs foi determinado em comum acordo entre a associação 

dos moradores e técnicos da secretaria. 

Na parceria, a Prefeitura compra os materiais e a associação de moradores se 

responsabiliza pela construção do eco ponto. A estrutura é bastante simples, porém 

considerada prática e eficiente como pode ser observada na figura 40. 

 

Figura 40 – Ponto de entrega voluntária na comunidade do Rio do Mato. 

Fonte: Vilmar Rigo (dezembro de 2012). 

 

Trinta e quatro pontos de entrega voluntária já foram construídos no interior do 

município, que segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente devem ter 

continuidade devido aos bons resultados obtidos. 

As comunidades atendidas até o momento são: Água Vermelha, Assentamento 

Missões, Cabeceira do Rio do Mato, Lajeado Grande (dois), Linha Formiga, Linha 

Hobold, Linha Guanabara, Linha Jandira, Linha São Marcos, Linha Martini, Linha 

Macagnan, Linha Petrópolis, Linha São João, Linha São Paulo, Linha São Sebastião, 

Linha Thomé, Km Oito, Nova Concórdia, Ponte Nova do Cotegipe, Rio Tuna (dois), 

Rio Pedreiro, Rio do Mato, Rio Guarapuava, Rio Ligação, São Pio X (dois), Santa 

Bárbara, Secção Progresso, Vargem Alegre, Vila Lobos, Volta Grande do Marrecas.  
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A ideia de construir esses pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos partiu 

da conversa entre um morador da comunidade do Rio do Mato, o senhor José Schu e o 

coordenador dos resíduos sólidos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Vilmar 

Rigo no ano de 2010. 

A comunidade do Rio do Mato, assim como outras do interior do município de 

Francisco Beltrão, não tinha um local adequado para os moradores levarem seus 

resíduos, principalmente os materiais recicláveis.  

No caso específico da comunidade do Rio do Mato, algumas famílias levavam 

seus resíduos até as margens da rodovia Ricieri Cella – PR 475, mais precisamente em 

frente à igreja católica da comunidade. O depósito dos resíduos neste local gerava 

incômodo, pois além do aspecto visual havia o problema dos materiais serem 

espalhados por animais, principalmente cachorros que rasgavam as embalagens. 

Com a construção do eco ponto a situação foi resolvida e assim serviu de 

modelo para as demais comunidades. 

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no ano 

de 2012 o custo do material para construção do depósito girava em torno de R$ 

1.500,00. 

Os materiais utilizados eram tijolos, tela, arame, pregos, telhas, pedra britada, 

cimento, cal, areia, palanques de concreto, madeiras e uma placa de identificação e 

orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Em alguns casos a prefeitura 

ainda providenciou a terraplanagem do terreno para facilitar a construção. 

Ainda houve uma contribuição da empresa Tetra Pack, que doou 250 unidades 

de telhas feitas de papel cartonado reciclado (caixas de leite, sucos, etc.) após conhecer 

o projeto. Estas telhas foram utilizadas na cobertura dos depósitos, diminuindo os custos 

para a administração municipal. 

Em algumas comunidades foram construídos dois pontos devido à distância das 

propriedades rurais, possibilitando desta forma um acesso mais facilitado para destinar 

os resíduos gerados. 

A figura 41 ilustra a localização dos pontos de entrega voluntária de lixo nas 

comunidades localizadas no interior de Francisco Beltrão. 
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Figura 41 – Mapa de localização dos pontos de entrega voluntária de 

resíduos sólidos no interior de Francisco Beltrão. 

 

                           Organização: Vilmar Rigo (outubro de 2013). 
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No mapa, é possível observar que grande parte da área rural está sendo atendida 

pelos pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos e que as comunidades da região 

oeste do município é que necessitam da implantação de mais pontos de entrega. 

De maneira geral a coleta seletiva no município de Francisco Beltrão é 

satisfatória, porém necessita de melhorias. 

 

6.5. Resíduos industriais e perigosos 

 

Mesmo com a legislação prevendo que cada gerador é responsável pelos 

resíduos gerados, muitas empresas procuram evitar gastos com a destinação dos 

mesmos, por falta de conhecimento da Lei ou pelo fato de que o poder público coleta e 

destina os resíduos juntos com os domiciliares.  

Desta forma, muitos resíduos industriais gerados em oficinas mecânicas, postos 

de lavagem, chapeações, fábricas têxteis, de alimentos, entre outros, foram por algum 

tempo coletados junto com os resíduos residenciais e depositados no aterro sanitário 

municipal.  

De acordo com Lei Estadual do Paraná n° 12.493 de 22 de janeiro de 1999: 

As atividades geradoras de resíduos sólidos, de qualquer natureza, são 

responsáveis pelo seu acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, disposição final, pelo passivo ambiental oriundo da 

desativação de sua fonte geradora, bem como pela recuperação de 

áreas degradadas (PARANÁ, 1999, artigo 4). 

 

Portanto, o município não estava fazendo cumprir a legislação citada acima e as 

empresas não estavam destinando seus resíduos de forma a atender a legislação 

estadual. 

Em 2006, o Ministério Público notificou, através de ofício, a Administração 

municipal para que houvesse a implantação da coleta seletiva e a destinação adequada 

de resíduos tóxicos, hospitalar, de postos e oficinas, entre outros. A partir de então, a 

prefeitura deixou de coletar resíduos que não eram considerados orgânicos ou de origem 

domiciliar.  

As empresas da área de serviços de saúde como hospitais, consultórios 

odontológicos, clínicas, farmácias e similares, além dos postos de saúde, tiveram que 

contratar empresas especializadas e licenciadas para coleta, transporte e destinação final 

dos resíduos. 
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Da mesma forma, as oficinas mecânicas, postos de combustíveis, de lavagem e 

indústrias também tiveram que contratar empresas licenciadas para a coleta e destino de 

seus resíduos. 

Nem todas as empresas se adequaram as normas. Ainda hoje, é possível 

encontrar resíduos jogados em margens de estradas no interior do município ou em 

margens de rios e terrenos baldios próximos a cidade. Contudo, a maioria das empresas 

está se adequando às normas ambientais, mesmo que pela imposição da Lei. 

Um fato que contribui para adequação das empresas na destinação correta dos 

resíduos é a exigência pela prefeitura na renovação ou abertura de alvará, da 

apresentação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para 

aprovação do órgão ambiental competente, que está previsto na Lei Federal 12.305 de 

02 de agosto de 2010. 

 

6.5.1.  Resíduos de serviço de saúde no município de Francisco Beltrão 

 

Os resíduos de serviço de saúde necessitam cuidados especiais pelo potencial de 

risco que apresentam à saúde e ao meio ambiente. Por esse motivo, esses resíduos 

precisam de procedimentos com embasamento técnico para seu manuseio, tratamento e 

disposição final. 

No município de Francisco Beltrão conforme informações do Departamento de 

Vigilância em Saúde, as empresas públicas e particulares que geram resíduos de 

serviços de saúde são obrigadas a apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Saúde (PGRSS) para aprovação, sendo item necessário para liberação de Licenciamento 

Sanitário e obtenção de Alvará de funcionamento. 

O PGRSS deve ser apresentado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para 

análise e aprovação. Após a obtenção da aprovação o plano é encaminhado ao 

Departamento de Vigilância em Saúde para a obtenção da Licença Sanitária. 

Conforme informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a empresa 

Atitude Ambiental da cidade de Dois Vizinhos é a principal empresa que coleta os 

resíduos de serviços de saúde dos estabelecimentos de Francisco Beltrão. 

A empresa Atitude Ambiental informou através de seu gerente proprietário 

Cezar Vetorelo, que atende 269 empresas que geram resíduos de serviços de saúde no 

município de Francisco Beltrão. Destas, vinte e duas são públicas e duzentas e quarenta 

e sete são empresas privadas. Vetorelo afirmou que a empresa realiza a coleta duas 
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vezes por semana em todos os pontos, recolhendo um volume de quatro toneladas em 

média por semana. Isso significa que cada empresa gera, em média, 14,9 kg por semana 

totalizando 59,60 kg por mês por empresa. 

Uma empresa para coletar, tratar ou realizar a disposição final de resíduos de 

serviços de saúde deve obrigatoriamente obter licenciamento ambiental. Através dos 

dados pesquisados é possível afirmar que 100% dos resíduos gerados de serviço de 

saúde no município de Francisco Beltrão são coletados por empresas licenciadas.  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que ocorriam muitos casos 

de acidente de trabalho durante a coleta de lixo domiciliar, onde os coletores se feriam 

com perfuro cortantes, principalmente agulhas que eram colocadas juntas com o lixo 

comum de clínicas de saúde. 

O quadro 06 apresenta as unidades de saúde atendidas com a coleta de resíduos 

de serviços de saúde em Francisco Beltrão. 

 

Quadro 06 – Unidades atendidas com coleta de resíduos de serviços de saúde 

 
UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO 

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde Rua Octaviano T. Santos, nº 1000 – Centro 

Centro de Saúde Cango Rua São João, nº 700 – bairro Cango 

Clínica Odontológica da Cango Rua São João, nº 700 – bairro Cango 

Clínica Odontológica da AFM Av. Guiomar Lopes, nº 800 – bairro S. Miguel 

Farmácia Municipal da Cango Rua Parigot de Souza, nº 455 – bairro Cango 

Hospital Regional do Sudoeste do Paraná Rodovia Contorno Leste – bairro Água Branca 

Instituo da Mulher Rua Parigot de Souza, nº 455 – bairro Cango 

Instituo Médico Legal (IML) Rua Tenente Camargo, nº 777 – Pres. Kenedy 

Programa da Saúde da Família Cristo Rei Rua Santo Antonio, nº 464 – bairro Cristo Rei 

Programa da Saúde da Família Novo Mundo Rua Aguinaldo Silva, nº 424 – bairro N. Mundo 

Programa da Saúde da Família São Miguel Rua Mal. F. Peixoto, nº 566 – bairro São Miguel 

Programa da Saúde da Família Padre Ulrico Rua Pedro de Backer, nº 133 – bairro Pe. Ulrico 

Programa da Saúde da Família Jardim Floresta Rua Nilópolis, nº 281 – bairro Jardim Floresta 

Programa da Saúde da Família Sadia Rua Ardelino Martini, nº 650 – bairro Sadia 

Programa da Saúde da Família Pinheirão Av. Amazonas, nº 557 – bairro Pinheirão 

Programa da Saúde da Família Luther King Rua Marília, S/N – bairro Luther King 

Programa da Saúde da Família Pinheirinho Rua Taubaté, nº 370 – bairro Pinheirinho 

Programa da Saúde da Família Nova Concórdia Distrito de Nova Concórdia 

Unidade Básica de Saúde Alvorada Rua Antonio C. Neto, nº 427 – bairro Alvorada 

Unidade Básica de Saúde Industrial/S. Cristovão Travessa São Cristovão, nº 19 – bairro Industrial 

Unidade Básica de Saúde Vila Nova Rua Palmas, nº 757 – bairro Vila Nova 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão (outubro de 2013). 
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Atualmente, os resíduos de serviço de saúde de Francisco Beltrão possuem um 

destino adequado e não representa um risco ambiental, fato que não acontecia há uma 

década. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nas 

décadas de 1980 e 1990 era possível encontrar resíduos de serviços de saúde 

provenientes de farmácias, clínicas médicas e odontológicas e até de postos de saúde e 

hospitais, em locais onde eram depositados os lixos domiciliares, como foram os casos 

de um antigo lixão no bairro Padre Ulrico e no Lixão da Água Branca.  

Na primeira da década de 2000, o destino dos resíduos de serviços de saúde era 

uma trincheira construída no aterro sanitário municipal, onde a prefeitura fazia o 

recolhimento dos resíduos das unidades públicas e depositava nesta trincheira, que 

correspondia a uma vala revestida com geomembrana e que a cada camada de resíduos 

recebia uma camada de terra como cobertura. 

Como essa prática não era legal, em menos de seis meses essa trincheira foi 

fechada a pedido do IAP e a coleta passou a ser feita por empresas especializadas. 

 

6.5.2. O destino dos pneus inservíveis 

 

No ano de 2009, o Departamento de Meio Ambiente, que nesta época era 

vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura, a pedido da promotoria Pública 

Estadual em cumprimento da norma do CONAMA nº 258/1999, reuniu as empresas 

ligadas aos pneumáticos do município, representantes do IAP, da Associação Nacional 

dos Pneumáticos (ANIP) e da Administração Municipal para criar um ponto de entrega 

dos pneus inservíveis gerados no município. 

De acordo com a legislação as empresas envolvidas são obrigadas a destinar os 

pneus inservíveis gerados. 

As empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos 

ficam obrigadas a coletar e dar destinação adequada, aos pneus 

inservíveis existentes no território nacional, na proporção 

definida nesta resolução relativamente às quantidades 

fabricadas e/ou importadas (CONAMA, 1999, art. 1º). 

 

No ano de 2009, a Lei utilizada para embasamento legal no Estado do Paraná era 

a Lei nº 12.493 de 1999, que estabelece os principais procedimentos, normas e critérios 

referente à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta e transporte, tratamento 

e destino final de resíduos sólidos, além da norma do CONAMA citada anteriormente. 
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Atualmente, a Lei Federal nº 12.305 de agosto de 2010 regulamenta os 

procedimentos referente aos pneumáticos.  

No ano de 2009, após três reuniões organizadas pelo Departamento Municipal 

de Meio Ambiente, foi determinado o local, os valores que cada empresa deveria pagar 

mensalmente, e como seria a logística da entrega dos pneus e a coleta e 

encaminhamento para destinação final. 

A empresa Renovadora de Pneus Marrecas disponibilizou um barracão para 

servir de depósito para os pneus, assim como funcionários para receber os pneus, 

organizar o local e fazer o carregamento. A figura 42 ilustra a placa de identificação da 

Central de Recebimento de Pneus. 

 

Figura 42 – Central de recebimento de pneus inservíveis 

                                Fonte: Vilmar Rigo (outubro de 2013). 

 

As demais empresas ficaram encarregadas de levar os pneus até o local, sendo 

que este funciona aos sábados pela manhã, e ainda, que cada empresa deveria recolher 

uma taxa mensal para manutenção do ponto de entrega. Os valores das taxas foram 

fixados nestas reuniões entre as empresas, sendo que bicicletarias devem pagar 

mensalmente R$ 15,00; borracharias e oficinas de motos pagam R$ 35,00 e auto center 

e recapadoras pagam R$ 50,00. Esses valores pagariam as despesas de aluguel e 

funcionários necessários para a manutenção do local. 

Desde sua criação, a central de arrecadação tem recebido pelo menos vinte 

toneladas de pneus inservíveis por mês. O destino dos pneus é de responsabilidade da 

Associação Brasileira de Reciclagem de Pneumáticas (RECICLANIP). Essa associação, 

através de serviços terceirizados, realiza a coleta de forma quinzenal e encaminha os 

pneus em sua maioria para serem utilizados como combustível de caldeira em fábricas 
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de cimento na cidade de Colombo, próxima a Curitiba. Um pequeno percentual também 

é encaminhado para ser misturado em material utilizado na construção de asfalto. 

 

6.5.3. Destino das embalagens de agrotóxicos 

 

A utilização de agrotóxicos no Brasil tem sido uma prática comum nas lavouras 

de praticamente todos os tipos de culturas. Com exceção dos produtos considerados 

orgânicos, mas ainda de pequenas proporções se comparado com as culturas 

convencionais, o volume de produtos químicos, utilizados principalmente no controle 

de pragas, tem sido muito elevado. 

Desta forma, além do produto químico distribuído nas lavouras ainda restam as 

embalagens que armazenam o produto. Atualmente existem programas de coleta destas 

embalagens que posteriormente são destinadas à reciclagem. 

Em cumprimento da Lei nº 12.035 de agosto de 2010, no artigo 33, que trata da 

logística reversa, são criados programas regionais para coleta de embalagens nas 

comunidades rurais.  

Em Francisco Beltrão a logística reversa é realizada com apoio da Associação 

dos Revendedores de Insumos Agrícolas do Sudoeste do Paraná (ARIAS).  

 

Figura 43 – Equipe da empresa Arias coletando embalagens de agrotóxicos 

nas comunidades rurais de Francisco Beltrão 

Fonte: Vilmar Rigo (janeiro de 2012). 

A ARIAS está instalada na comunidade de Vila Lobos no município de 

Francisco Beltrão, e através de um cronograma anual, passa com um caminhão nas 

comunidades rurais conforme ilustra a figura 43, onde os agricultores podem fazer a 

entrega das embalagens após realizarem a tríplice lavagem. 
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Além da entrega nos caminhões da associação, os agricultores podem devolver 

as embalagens nas empresas que comercializam os agrotóxicos ou ainda entregar na 

sede da ARIAS. 

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Agricultura de 

Francisco Beltrão, a média de volume de embalagens de agrotóxicos recolhidas nos 

anos de 2011 e 2012 foi de vinte toneladas/ano. 

A ARIAS realiza a separação e prensagem das embalagens e encaminha para 

reciclagem. Muitos produtos são confeccionados a partir da reciclagem das embalagens 

de agrotóxicos como, por exemplo, canos para passagem de fiação elétrica.  

 

6.5.4. Destino das lâmpadas  

  

Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista são 

exemplos de resíduos que estão obrigados a fazer parte da logística reversa. De maneira 

geral, as lâmpadas possuem 99% dos seus constituintes materiais recicláveis. Pois o 

vidro, o alumínio e o vapor de mercúrio são passíveis de reciclagem. Apenas o material 

do isolamento baquealítico ainda não é reciclável. 

Enquanto intacta, a lâmpada não oferece risco. Entretanto, ao ser rompida, 

liberará vapor de mercúrio ou sódio que pode ser aspirado por quem manuseia. 

Os vapores de mercúrio que forem absorvidos pelos organismos vivos causam 

contaminações nocivas à saúde. O contato com o solo das lâmpadas quebradas podem 

com o tempo contaminar principalmente os recursos hídricos.  

Em atendimento ao artigo 33 da Lei nº 12.305 de 2010, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas devem realizar a logística 

reversa de forma independente ao serviço de coleta de limpeza pública. 

Em Francisco Beltrão, segundo informações da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, as empresas envolvidas estão sendo orientadas a receber as lâmpadas dos 

consumidores e encaminhar para reciclagem.  

Ainda de acordo com informação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

em 2010 foi iniciada uma campanha com iniciativa da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), através do programa Desperdício Zero. Nesta 

campanha, os municípios deveriam, em parcerias com empresas do ramo, criar pontos 

de entrega voluntária para receber lâmpadas. Posteriormente, seria realizada a coleta sob 

responsabilidade da SEMA e da Associação Brasileira de Luminárias – ABILUMI.  
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Em 2010, o município de Francisco Beltrão, em parceira com a empresa Ítalo 

Supermercado passou a receber lâmpadas queimadas de consumidores. Em doze meses, 

foram recebidas cerca de dez mil lâmpadas conforme ilustra a figura 44, provenientes de 

residências e iluminação pública. Essas lâmpadas foram recolhidas pela empresa Mega 

Reciclagem que havia sido contratada pela SEMA, para realizar o recolhimento e 

destinação final. 

 

Figura 44 – Depósito de lâmpadas queimadas no município de Francisco Beltrão 

                          Fonte: Vilmar Rigo (dezembro de 2012). 

 

Nos anos posteriores, o recebimento das lâmpadas queimadas continuou no eco 

ponto, porém devido a mudanças na diretoria da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 

o programa Desperdício Zero parou as atividades e consequentemente não houve mais 

coleta. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o 

município de Francisco Beltrão possui mais de vinte mil lâmpadas armazenadas para 

descarte em um depósito montado na área do Viveiro Municipal. Trata-se de um 

problema ainda sem solução no ano de 2014. 

 

6.5.5. Destino dos eletroeletrônicos, pilhas e baterias  

 

A evolução tecnológica mundial gera modelos de eletroeletrônicos numa 

velocidade impressionante. Muitos tipos de aparelhos como celulares, por exemplo, 

dentro do mesmo ano de lançamento são substituídos por novas versões. Assim, a cada 

dia o volume de aparelhos eletroeletrônicos que são descartados é muito grande. 
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No artigo 33 da Lei Nº 12.305 de agosto de 2010, em seu item VI, é obrigatória 

à realização da logística reversa por empresas que trabalhem com produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

No Estado Paraná algumas empresas realizavam a reciclagem de produtos 

eletroeletrônicos. A empresa Ambiente’s Lixo Eletrônico, situada na cidade de Pato 

Branco, a cerca de sessenta quilômetros de Francisco Beltrão, atende quase toda a 

região sudoeste do Paraná. 

No município de Francisco Beltrão, no ano de 2010, foram criados pontos de 

entrega voluntária em empresas do ramo de comércio e assistência técnica. Estas 

empresas de Francisco Beltrão recebem os produtos e componentes inservíveis 

entregues pela população e a empresa Ambiente’s Lixo Eletrônico passa periodicamente 

recolhendo para reciclagem. 

Além dos pontos de entrega voluntária que em 2013, segundo a empresa 

Ambiente’s Lixo Eletrônico recebeu um total de quatro toneladas, a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente realizou campanhas pontuais na praça central para 

recebimento de produtos eletroeletrônicos inservíveis.  

Em 2013, três campanhas foram realizadas totalizando trinta e seis toneladas de 

lixo eletroeletrônico recebido e encaminhado para empresa de reciclagem. Portanto, 

somando o volume recebido nos eco pontos em 2013, quarenta toneladas de produtos e 

componentes eletroeletrônicos tiveram um destino adequado.  A figura 45 mostra uma 

das campanhas realizada pela Administração Municipal.  

 

Figura 45 – Campanha da Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (junho de 2012). 

 

É possível observar que a população utiliza as campanhas para descartar seus 

produtos que estão estragados ou se tornaram obsoletos.  
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Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente era comum haver descartes 

de produtos eletroeletrônicos junto ao lixo domiciliar ou então jogados em terrenos 

baldios e beira de estradas do interior. Atualmente essa prática não deixou de existir, 

porém a quantidade de material depositado de forma incorreta diminuiu 

consideravelmente. 

 

6.5.6. Destino dos resíduos da construção civil 

 

Os resíduos da construção civil merecem cuidado na sua destinação, 

principalmente pelo volume gerado seja na construção, reforma ou demolição de uma 

obra. Mais de 90% dos resíduos provenientes da construção civil podem ser reciclados, 

reutilizados e transformados em agregados com características bastante semelhantes ao 

produto original. 

Os resíduos da construção civil são classificados pelo CONAMA através da 

Resolução nº 307 de 05 de julho de 2002 da seguinte forma: 

Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados. 

Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, 

tais como: plásticos, papel, papelão, metias, vidros, madeira e 

outros. 

Classe C: são os resíduos para os quais são foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 

permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como oriundos do 

gesso. 

Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como: tintas, solventes, óleos, ou aqueles 

contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de 

clínicas radiológicas ou instalações industriais (CONAMA. 

2002). 

 

Segundo a Lei nº 20.305 de agosto de 2010, no seu artigo 20 item a inciso III, as 

empresas de construção civil, estão sujeitas á elaboração de plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos.  

No Município de Francisco Beltrão existem duas empresas que realizam a coleta 

e o transporte de resíduos da construção civil, porém utilizam o material como 

nivelamento de terrenos, conforme indicado na figura 46. 
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Figura 46 – Terreno sendo nivelado com resíduos da construção civil 

Fonte: Vilmar Rigo (dezembro de 2012). 

 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos últimos 

dez anos havia alguns locais que eram utilizados como descarte dos resíduos da 

construção civil.  

Esses locais eram de propriedade do município e não estavam em uso. Acontece 

que nestes locais, além do descarte dos resíduos da construção civil, também eram 

jogados outros materiais como: eletroeletrônicos, industriais, resíduos de oficinas 

mecânicas, resíduos vegetais de podas de árvores e até lixo domiciliar. 

Estes resíduos eram levados por empresas particulares, pessoas que faziam 

limpeza de terrenos ou reforma de moradias, além de veículos da prefeitura municipal. 

Um dos locais se localiza no bairro Padre Ulrico em um terreno que havia sido 

destinado a instalação de um frigorífico no final da década de noventa, porém não se 

concretizou, então começou a servir de deposito de entulhos. 

A figura 47 é do ano de 2010 onde o terreno recebia diariamente grande 

quantidade de entulhos. 

Figura 47 – Terreno público utilizado para depositar resíduos da construção civil 

no bairro Padre Ulrico. 

                                Fonte: Acesso em 02 de dezembro de 2013. 
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Esse local se tornou um verdadeiro lixão, onde pessoas de todos os bairros da 

cidade utilizavam o espaço para jogar qualquer tipo de entulho que não servia mais em 

sua casa ou empresa. Conforme informações da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, no ano de 2012 o local foi isolado e os resíduos que ali estavam depositados 

foram aterrados pelas máquinas da prefeitura. 

A partir daí outro local passou a receber estes tipos de resíduos. O terreno era 

uma antiga lavra de basalto localizada na comunidade de Vila Lobos, a cerca de dez 

quilômetros do perímetro urbano. 

Conforme informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, houve um 

acordo verbal entre o IAP e as empresas coletoras de resíduos da construção civil para 

utilização do local. Neste acordo, as empresas ficaram responsáveis pela manutenção do 

local e do destino adequado dos resíduos, tendo funcionários para receber o material 

separando os inertes de construção civil dos restos vegetais e dos possíveis recicláveis. 

A prefeitura ficou responsável em colocar um portão com cadeado para evitar a entrada 

de veículos e pessoas não autorizadas. 

Num primeiro momento, a prefeitura colocou uma corrente com cadeado, que 

logo foi quebrado por pessoas que queriam acessar e descartar algum resíduo. As 

empresas de coletas de entulhos não deixaram nenhum funcionário no local alegando 

falta de segurança.  

Em pouco tempo, o local se transformou em um problema ambiental para o 

município, com acúmulo de entulhos deixados sem qualquer tipo de controle, de modo 

que algumas pessoas ateavam fogo nos resíduos, conforme mostra a figura 48. 

 

Figura 48 – Terreno de antiga lavra de basalto na comunidade de Vila Lobos 

                              Fonte: Vilmar Rigo (dezembro de 2012). 
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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o local foi desativado 

em 2013 e os resíduos recolhidos, sendo que parte foi encaminhado ao aterro sanitário 

municipal e, os passíveis de reciclagem, para Associação dos Catadores de Papel. Os 

materiais inertes da construção civil assim como restos de vegetais e cinzas foram 

empurrados próximos às paredes da lavra. 

Em cumprimento a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Prefeitura 

municipal está exigindo para abertura ou renovação de alvarás de funcionamento a 

apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para empresas com 

atividades de construção civil, onde cada construtora identifica o destino dos resíduos 

gerado em cada obra e qual seu destino. Esta entre outras são atitudes que foram sendo 

tomadas durante as últimas décadas e que são apresentadas no quadro 07. 

 

Quadro 07 – Evolução na gestão dos resíduos sólidos no município de 

Francisco Beltrão a partir da década de 70. 

 

Atividades precárias ou irregulares Evolução e melhorias 

Coleta do lixo realizada por caçambas no início da 

década de 1970. 

 

Aquisição do primeiro caminhão compactador de 

lixo em 1975. 

Lixo despejados em encostas, beiras de rios e 

banhados nas décadas de 1970 e 1980. 

Criação de uma usina de compostagem em 1985, 

em área na comunidade de Água Branca. O lixo 

orgânico ia para compostagem e parte do 

inorgânico (20%) era enterrado no local. 

Interrupção da compostagem do lixo orgânico na 

área da Água Branca e início do acúmulo de lixo 

misturado (orgânico e inorgânico) a partir de 1993. 

Implantação do aterro sanitário municipal em 

2001, em uma área na comunidade Menino Jesus. 

Instalação da primeira célula do aterro sanitário 

sem impermeabilização do solo em 2001. 

Implantação de célula no aterro sanitário com 

impermeabilização do solo, através do uso de 

geomanta em 2008. 

Coleta de resíduos perigosos, orgânicos e 

recicláveis sem separação no município. 

Implantação da coleta seletiva em 2006 no 

município. 

Abertura de vala para resíduos de serviço de saúde 

no aterro sanitário em 2004. 

Obrigatoriedade da contratação de empresa 

especializada para coleta de resíduos de serviço de 

saúde para rede pública e privada a partir de 2005. 

Estrutura inadequada das instalações da 

Associação dos Catadores de Papel até 2009. 

Novas instalações e novos maquinários para 

Associação dos Catadores de Papel a partir de 

2010. 

Continua  
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Poucos recursos para coleta seletiva até o ano de 

2009. 

Pagamento pelo serviço da coleta seletiva para a 

Associação dos Catadores de Papel pela 

administração municipal a partir de 2010. 

Falta de opções para destinação de resíduos 

considerados perigosos até 2009. 

Criação de eco pontos e campanhas de coleta para 

resíduos como: eletroeletrônicos, pilhas e baterias, 

lâmpadas queimadas, pneus inservíveis, EPS 

(isopor), óleo de cozinha pós-consumo, 

embalagens de agrotóxicos, entre outros a partir de 

2009. 

Menos de 50% das comunidades com coleta de 

resíduos no interior do município até 2009. 

Ampliação para mais de 90% de coleta de resíduos 

nas comunidades rurais e criação de eco pontos 

para mais de 50% das comunidades rurais a partir 

de 2010. 

Frota de caminhões para coleta de lixo defasada 

até 2009. 

Troca de toda frota de caminhões da coleta de lixo 

entre 2010 e 2014. 

Deficiência na legislação sobre a geração e 

destinação de resíduos sólidos até 2009. 

Criação da Lei Municipal nº 3724 de 12 de maio 

de 2010 obrigando a separação dos resíduos e 

aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010. 

Falta de planejamento em longo prazo para 

destinação dos resíduos gerados no município. 

Elaboração do Plano Integrado de Resíduos 

Sólidos do município no ano de 2012 para um 

horizonte de vinte anos. 

Elaboração: Vilmar Rigo, março de 2014. 

 

O quadro 06 sintetiza os fatos relacionados nas últimas quatro décadas, 

demonstrando que o município evoluiu no gerenciamento dos resíduos sólidos de forma 

positiva, porém, ilustra uma realidade preocupante de que o mesmo dispõe de muitos 

locais com resíduos sólidos armazenados que podem ainda oferecer riscos em caso de 

ocupação humana. 

Francisco Beltrão atualmente pode ser considerado um exemplo positivo no 

gerenciamento de resíduos sólidos, apesar de muitos problemas ainda necessitarem de 

soluções. 

Para melhor entender como foi ao longo dos anos a gestão de gerenciamento dos 

resíduos sólidos no município de Francisco Beltrão, elaboramos um quadro a partir da 

década de 1970 mostrando quais foram os prefeitos e as secretarias ou departamentos 

responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos. 
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Quadro 08: Gestores responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos a partir 

da década de 1970. 

 

 
Ano  Prefeito  COLETA DESTINO 

Setor Responsável Setor Responsável 

1970/72 Deni Lineu 

Schwartz 

Departamento de Obras, Viação e 

Serviços Público. 

Departamento de Obras, Viação 

e Serviços Público. 

1973/76 Antonio de Paiva 

Cantelmo 

Departamento de Obras, Viação e 

Serviços Público. 

Departamento de Obras, Viação 

e Serviços Público. 

1977/82 João Batista de 

Arruda 

Departamento de Obras, Viação e 

Serviços Público. 

Departamento de Obras, Viação 

e Serviços Público. 

1983/88 Guiomar de Jesus 

Lopes 

Secretaria de Urbanismo Secretaria de Agricultura 

1989/92 Nelson Meurer Secretaria de Urbanismo Secretaria de Agricultura 

1993/96 João Batista de 

Arruda 

Secretaria de Urbanismo 

 

Secretaria de Agricultura 

1997/00 Guiomar de Jesus 

Lopes 

Secretaria de Urbanismo 

 

Secretaria de Agricultura 

 

2001/08 Vilmar Cordasso Secretaria de Urbanismo 

 

Secretaria da Agricultura e 

Meio Ambiente 

2009/12 Wilmar 

Reichembach 

2009: Secretaria de Urbanismo 

 

2009: Secretaria da Agricultura 

e Meio Ambiente 

2010: Secretaria de Meio 

Ambiente 

 

2010: Secretaria de Meio 

Ambiente 

 

2013/14 Antonio 

Cantelmo Neto 

Secretaria de Meio Ambiente Secretaria de Meio Ambiente 

 

Elaboração: Vilmar Rigo (maio de 2014). 

 



158 
 

O quadro 08 foi elaborado a partir de informações obtidas de documentos do 

arquivo do departamento jurídico da Prefeitura municipal através de leis e decretos de 

nomeações de cargos e funcionários. 

A pesquisa demonstra que historicamente, o setor urbanístico esteve responsável 

pelos resíduos sólidos do município. Na década de 1970 até meados de 1980, o setor 

responsável era o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos. Mais tarde, esse 

Departamento foi transformado na Secretaria Municipal de Urbanismo.  

Após a pesquisa no Departamento Jurídico foi realizada uma pesquisa com 

antigos e atuais funcionários da prefeitura, como: Secretário atual de Finanças Luiz 

Geremias que trabalhou nos setores de contabilidade, recursos humanos e urbanismo 

desde a década de 1970; Luiz Armando Abilhoa que nas décadas de 1990 e 2000 foi 

responsável pela coleta do lixo urbano; Nelson Morgan que foi Secretário de 

Agricultura na década 1980 e colaborou na implantação do aterro sanitário no ano 2000. 

Através das informações obtidas na pesquisa com estes funcionários, 

constatamos que a partir de 1985 o destino dos resíduos passou a ser de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura. Desta forma, a gestão dos 

resíduos sólidos do município passou a ser compartilhada entre duas secretarias: a de 

Agricultura, responsável pela destinação; e a de Urbanismo, responsável pela coleta dos 

resíduos sólidos. 

No ano de 2010, com a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a 

gestão dos resíduos sólidos foi unificada e passou a ser de responsabilidade desta 

secretaria. 

As informações da pesquisa apontaram que a maioria dos secretários de 

urbanismo possuía formação profissional, como engenheiro civil e arquiteto, porém 

alguns secretários e diretores não tinham formação na área.  

Quase em sua totalidade os gestores foram pessoas contratadas por cargo de 

confiança política, ou seja, não eram funcionários efetivos da prefeitura. Sendo que em 

alguns mandatos de prefeito houve até quatro gestores diferentes em um período de 

quatro anos. 

Quanto à Secretaria de Agricultura, os gestores foram na maioria engenheiros 

agrônomos ou veterinários, porém os secretários também foram contratados como cargo 

de vínculo político.  
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A partir da década de 1990 foi incluído junto a Secretaria de Agricultura o 

Departamento de Meio Ambiente, ficando este responsável pelos assuntos ambientais, 

dentre eles, a destinação dos resíduos sólidos.  

No ano de 2001 a nomenclatura da Secretaria de Agricultura mudou para 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, porém continuou na prática com a mesma 

forma de funcionamento. 

No ano de 2010 foi criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que passou 

a ser a gestora dos resíduos sólidos, ou seja, a gerenciar a coleta e o destino dos 

mesmos. 

Consideramos importante a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

também o fato da mesma ser gestora dos resíduos sólidos em todas as suas etapas, 

podendo direcionar as ações e desprender mais tempo no planejamento, utilizando 

parâmetros de embasamento legal proveniente de normas ambientais. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Este trabalho de pesquisa constatou que o sistema capitalista predominante na 

maioria dos países e, seu modo de produção altamente produtivista, contribuem de 

forma relevante para o aumento do consumo de bens e materiais e, consequentemente, 

para a geração de resíduos sólidos. 

A pesquisa bibliográfica buscou apresentar um panorama da geração de resíduos 

sólidos em nível mundial e nacional, utilizando dados comparativos que indicam o 

aumento da quantidade de resíduos. Isso tem uma íntima ligação com o 

desenvolvimento de novos materiais, sobretudo sintéticos, mas principalmente com o 

incentivo e ampliação do consumismo por parte da sociedade, de modo que aqueles que 

possuem maior poder aquisitivo e, portanto, que mais consomem, são os maiores 

geradores de resíduos sólidos. 

No Brasil no ano de 2010 foi criada a Lei Federal nº 12.305 que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Lei está sendo considerada um marco histórico, 

mesmo que tardia, para adequação do destino dos resíduos sólidos. As regras 

determinadas através de seus artigos envolvem todas as esferas públicas, os setores 

privados primários, secundários e terciários, além da sociedade de forma geral. Um 

destaque desta Lei é a exigência de que, até agosto de 2014, não existam mais lixões a 

céu aberto, ou seja, todos os municípios brasileiros devem destinar seus resíduos 

domiciliares em aterros sanitários aprovados pelos órgãos ambientais competentes de 

cada Estado. 

De maneira geral esta Política Nacional de Resíduos Sólidos, exige que cada 

parte da sociedade cumpra sua parcela de responsabilidade, incluindo o consumidor que 

precisa ser educado e habituado na separação e destinação do seu resíduo.  

Quanto ao município de Francisco Beltrão muito se evoluiu nas duas últimas 

décadas, porém ainda há muito a ser feito para que se tenha uma gestão de resíduos 

satisfatória e que atenda à Nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Essa pesquisa procurou resgatar a trajetória da situação dos resíduos sólidos no 

município, com o intuito de verificar os avanços e os problemas decorrentes dessa 

problemática. Assim, o recorte temporal se deu a partir da década de 1970. 

O principal local para a destinação do lixo no município de Francisco Beltrão até 

1985 eram os terrenos que tinham proximidades com rios. Em alguns casos, o lixo era 

depositado em terrenos e, em outros, em encostas próximas a rios, de modo que boa 
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parte do lixo era levada pelas águas. Assim como na maior parte dos municípios 

brasileiros, Francisco Beltrão não dispunha de preocupação ambiental quanto à 

destinação dos resíduos sólidos gerados. 

De maneira geral, o importante era se livrar do lixo despejando-o em locais que 

ficassem escondidos da população. Por isso, conclui-se que despejando os resíduos em 

encostas e próximos a margens de rios, as chuvas e enxurradas levariam o lixo até o 

leito do rio, que se encarregava de levar junto com as águas. Portanto, o chorume gerado 

seria também incorporado às águas do rio através da lixiviação. Além disso, também foi 

constatado que na década de 1970, a própria prefeitura chegada a empurrar o lixo para 

os rios com tratores e que o mesmo também era utilizado para aterrar banhados dentro 

do perímetro urbano para construções futuras. 

A pesquisa apontou que quarenta anos depois ainda havia presença de resíduos 

no subsolo, descobertos durante uma escavação na construção de um prédio próximo ao 

aterro de um terreno, localizado no bairro Vila Nova, o que comprova a necessidade da 

destinação adequada dos resíduos sólidos, pois estes permanecem no ambiente por um 

longo período.  

Em 1985 houve uma iniciativa de destinar os resíduos sólidos urbanos de 

maneira mais adequada, sendo que na época foi criada uma usina de compostagem com 

separação dos materiais orgânicos e inorgânicos, tendo um aproveitamento de 

aproximadamente 80% dos materiais, entre composto orgânico e materiais recicláveis. 

Este sistema funcionou até o ano de 1992, porém após esse período, o local se 

tornou um lixão a céu aberto, desencadeando riscos ambientais e sociais.  

Uma mudança importante na gestão dos resíduos sólidos no município se deu a 

partir do ano 2000, com a desativação do lixão da Água Branca e o início das obras do 

aterro sanitário municipal. Contudo, o lixão da Água Branca permanece com todos os 

resíduos que foram depositados durante 16 anos cobertos por terra e vegetação. 

Em 2001 entrou em operação o aterro sanitário na comunidade de Menino Jesus, 

com aprovação do IAP, mas vale ressaltar que sua primeira célula não teve 

impermeabilização do solo com geomembrana. Essa adequação foi realizada no ano 

2008 com abertura de nova célula. 

O Município implantou a coleta seletiva no ano de 2006, que passou a cobrir 

toda a área urbana no ano de 2012, com apoio da Associação dos Catadores de Papel de 

Francisco Beltrão, que recebe do município um recurso financeiro mensal, além de 

auxílio na aquisição de veículos e manutenção do local pelos serviços prestados. A 
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prefeitura ainda criou eco pontos no perímetro urbano para alguns tipos de resíduos de 

difícil descarte, além de pontos de entrega voluntária de resíduos comuns nas 

comunidades rurais do município. 

 Em atendimento à nova Política Pública dos Resíduos Sólidos, o município 

elaborou a Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e adequou a coleta 

dos resíduos de serviço de saúde e dos resíduos industriais, exigindo o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos para as empresas públicas e privadas. Contudo, 

muitas empresas ainda não estão cumprindo as normas legais, mas pode-se afirmar de 

acordo com a pesquisa, que a evolução em relação às décadas anteriores é bastante 

positiva. 

 A pesquisa aponta que muitos resíduos ainda necessitam de melhor 

gerenciamento em suas destinações. Um exemplo são os resíduos de construção civil 

que possuem como destino o nivelamento de terrenos ou que ainda são despejados em 

áreas públicas, como no caso do terreno próximo ao bairro Padre Ulrico e o da lavra de 

basalto na comunidade Vila Lobos. 

 Para solução da destinação dos resíduos da construção civil se faz necessária 

uma parceria entre poder público, construtoras e empresas de coleta de entulhos, de 

acordo com a Lei nº 12.305/2010, sobre acordos setoriais. Desta forma, poderia-se 

utilizar estes materiais para vários fins a partir da sua transformação, como por 

exemplo, utilização para pavimentação de estradas, construção de blocos de concreto 

entre outros. 

 A pesquisa também aponta que há deficiência na separação do lixo domiciliar e 

também o não aproveitamento de alguns materiais recicláveis pela Associação dos 

Catadores de Papel. Em ambos os casos os resíduos tem como destino o aterro sanitário. 

 Para resolver essa situação deveria haver um maior investimento do poder 

público municipal na educação ambiental, alertando a população sobre a necessidade da 

separação dos resíduos gerados, e se necessário aplicação das legislações vigentes. 

Ainda junto com a Associação, seria preciso encontrar maneiras de aproveitar melhorar 

os resíduos que hoje vão para o aterro sanitário e que poderiam ser reciclados. 

 Um exemplo seria repassar um valor maior para realizar a separação, 

compensando o baixo valor do mercado, pois a despesa seria igual ou até menor que 

encaminhá-los ao aterro sanitário, sendo que ambientalmente seria positivo, pois 

contribuiria para uma maior vida útil do aterro. 
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 Com a finalização da pesquisa é possível concluir que o município de Francisco 

Beltrão teve uma evolução relevante na gestão de resíduos sólidos a partir da década de 

1970. Se compararmos com as estatísticas nacionais, Francisco Beltrão se encontra hoje 

num parâmetro considerado satisfatório, com aterro sanitário para resíduos domiciliares, 

com programa de coleta seletiva, com Plano Integrado de Resíduos Sólidos elaborado, 

com eco pontos implantados tanto na área urbana como rural, entre outros pontos 

positivos. 

 Contudo, a pesquisa aponta muitas medidas que podem ser tomadas tanto no 

sentido de melhorar as condições daquilo que já vem funcionando satisfatoriamente - 

como a melhor separação dos resíduos sólidos orgânicos dos recicláveis, melhor manejo 

dos resíduos do aterro sanitário - como também medidas que venham a adequar 

situações irregulares, caso da destinação dos resíduos de construção civil e adequação 

na logística reversa dos resíduos considerados perigosos. 
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