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RESUMO 

 

A partir das visitas realizadas ao município durante o trabalho de campo pode-se 

observar que a gestão de resíduos sólidos urbanos tem trazido prejuízos ambientais 

e econômicos para Tijucas do Sul, pois ainda se apresenta deficitária e não tem 

avançado de maneira uniforme nas 30 comunidades ruraisque conformam o 

município. O setor dos resíduos sólidos e da indústria da reciclagem, apesar de ser 

sensível e de contar com atenções por parte da Prefeitura e de algumas 

Secretarias, ainda carece de estruturação, participação, e principalmente necessita 

de recursos para poder viabilizar os processos deimplementação de medidas e 

procedimentos de gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos. 

Uma vez elaborado o Diagnóstico da situação atual dos resíduos gerados no 

município foi possível elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos Urbanos – PMGIRSU. O plano especifica o levantamento dos 

tipos, composição, classificação, separação, acondicionamento, disposição e formas 

de coleta e destinação final. Os resultados da analise revelaram que a maior parte 

dos resíduos gerados é composta por resíduos orgânicos e materiais recicláveis, 

demonstrando a necessidade de ações de educação ambiental e conscientização 

comunitária para redução de geração de resíduos na fonte e consolidação de 

tecnologias apropriadaspara tratamento e destinação final. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Município; PMGIRS; Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

Educação Ambiental; Conscientização Comunitária. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo a elaboração do Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de 

Tijucas do Sul/PR – PMGIRSU- TS, conforme especificações na Carta Convite 

nº 5/2014-PMTS, de 5 de maio de 2014, e de acordo com a Lei de Licitações nº 

8.666/93.  

 

O PMGIRSU é um instrumento criado com o objetivo de definir quais decisões, 

ações e procedimentos devem ser adotados em conjunto para manter o 

município limpo e dar destino correto e seguro aos resíduos sólidos urbanos.  

 

Com base na caracterização do município paranaense e na classificação dos 

resíduos gerados pela sua população, o PMGIRSU-TS apresenta as 

informações atualizadas do Diagnóstico, as etapas que devem ser seguidas e 

as proposições para operação e gerenciamento do sistema de resíduos 

sólidos.  

 

O documento compõe também o Prognostico sobre a prospecção do cenário 

em função das necessidades e possibilidades locais, definindo estratégias de 

curto, médio e longo prazo, respeitando propostas adequadas à realidade de 

Tijucas do Sul para promoção do gerenciamento integrado e coleta de cada 

tipo de resíduo. 
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DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS UTILIZADOS  

 

Resíduos Sólidos 

 

Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividade da comunidade de 

origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede de esgotos ou corpos 

de água, ou exijam para isto soluções técnicas e economicamente inviáveis, devido a uma 

melhor tecnologia disponível no País. (ABNT NBR 10.004, 1987) 

 

Reciclagem 

 

É o processo de transformação de um material, cuja primeira utilidade terminou, em outro 

produto. Por exemplo: transformar o plástico da garrafa PET em cerdas de vassoura ou fibras 

para moletons. (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 2001) 

 

Coleta Seletiva 

 

É um sistema de recolhimento de materiais recicláveis: papéis, plástico, vidros, metais e 

orgânicos, previamente separados na fonte geradora e que podem ser reutilizados ou 

reciclados. (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 2001) 

 

Aterro sanitário 

 

Técnica de disposição do lixo, fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais 

específicas, que permite a confinação segura em termos de controle da poluição ambiental e 

proteção à saúde pública. (IBGE, 2002) 

 

Aterro controlado 

 

Local utilizado para despejo do lixo coletado, em bruto, com cuidado de, após a jornada de 

trabalho, cobri-lo com uma camada de terra, sem causar danos ou riscos à saúde pública e a 

segurança, minimizando os impactos ambientais. (IBGE, 2002) 

 

Lixão ou Vazadouro a céu aberto 

 

Disposição final do lixo pelo seu lançamento, em bruto, sobre o terreno sem qualquer cuidado 

ou técnica especial. (IBGE, 2002) 
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OBJETIVO 

 

OBJETIVO DO CONTRATO 

Empresa contratante:   Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul 

Departamento de Licitações e Compras 

Comissão Permanente de Licitação 

Empresa prestadora de serviço:  Trajeto Engenharia e Comércio Eireli 

 

CONTRATO N° 50/2014 

CARTA CONVITE Nº 5/2014-PMTS 

 

“Constitui objeto deste a Contratação de Empresa para Elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, constituindo-se nos seguintes serviços: Desenvolvimento do PLANO MUNICIPAL 

DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, contemplando a) Levantamento situacional; b) 

minimização da geração de resíduos; c) destinação correta dos resíduos; d) diminuição dos impactos 

ambientais e visuais; e) preservação dos recursos naturais renováveis e não renováveis; f) estimativa de 

despesas com disposição do resíduo; g) logística reversa; h) impacto na diminuição da quantidade de 

resíduos destinados aos aterros sanitários; I – ANÁLISE SITUACIONAL: II – PROGRAMAS, PROJETOS 

E AÇÕES: ii.1 –III – CRONOGRAMA DE METAS; IV – AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.” 

 

OBJETIVO GERAL DO PMGIRSU-TS 

Traçar as diretrizes norteadoras para implementação do processo de gestão de 

resíduos sólidos no município de Tijucas do Sul, pelo caminho do 

gerenciamento integrado e a coleta seletiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PMGIRSU-TS 

 

 Apresentar o conceito de Gestão de Resíduos Sólidose as diferentes 

etapas para suaoperacionalização; 

 Explicar o conceito de Rota Tecnológica e seus componentes; 

 Elaborar Diagnóstico, Análise e Prognóstico da situação do município; 

 Definir estratégias, iniciativas e soluções para a superação de 

problemas; 

 Definir a Rota Tecnológica do município; 
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INTRODUÇÃO  

 

Todos os municípios brasileiros têm ate o final de 2014 para implementar a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS (Lei n°12.305/2010) que determina que, desde o último dia 2 de 

agosto, nenhum município brasileiro poderá despejar os resíduos em lixões a céu aberto ou 

dar-lhes disposição inadequada. Segundo as diretrizes estabelecidas na Lei é responsabilidade 

das prefeituras abordar os problemas relacionados aos resíduos produzidos dentro de padrões 

de mais eficiência e incluindo a premissa da inclusão social, especialmente das pessoas que 

vivem dos resíduos e entre os resíduos. 

 

Com a legislação atual o problema dos resíduos deixa de ser simplesmente uma questão de 

gerenciamento técnico para inserir-se em um processo de gestão participativa, dentro dos 

conceitos de Gestão e Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. A incorporação da Lei 

obriga aos municípios implementar o Modelo de Gestão Integrada como caminho consequente 

para a melhoria do manejo dos resíduos sólidos, e elaborar o Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos – PGIRSU capaz de otimizar e incentivar as atividades 

de redução, reutilização e reciclagem.  

 

A gestão integrada de resíduos através de um conjunto de ações legais, operacionais, 

financeiras e de planejamento ajudam as prefeituras e gestores públicos a definir os 

procedimentos que devem ser adotados referentes à geração, classificação, separação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento, disposição final e 

fiscalização de resíduos. 

 

Dentro deste enfoque,além do gerenciamento integrado, a elaboração do Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Tijucas do Sul – PMGIRSU-TS busca dar 

sequência as metas estabelecidas na Política Estadual que visa à eliminação de 100% dos 

lixões no Estado do Paraná ea redução de 30% dos resíduos gerados.O PMGIRSU-TS deve 

atender ainda as diretrizes estabelecidas na Política de Educação Ambiental (Lei n° 

9705/1999), a Política de Saneamento Básico – PNSB (Lei nº 11.445/2007),a Política Nacional 

sobre a Mudança do Clima – PNMC (Lei nº 12.187/2009) e, as metas do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos – PLANARES. 

 

Neste caso, com a finalidade de cumprir com o objetivo de estabelecer ações integradas 

quanto aos aspectos ambientais, sociais, econômicos, legais, administrativos e técnicos para 

todas as fases da geração dos resíduos sólidos do município foi determinante o processo 

participativo e a discussão comunitária.A participação de todos os segmentos da sociedade faz 

com que o plano seja de todos e permita a implantação de um sistema sustentável adequado 

às necessidades de cada comunidade e que atenda de fato às demandas da população. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS REFERENTES AO 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A elaboração do PMGIRSU devesse basearnos princípios e diretrizes que 

estabelece a legislação para garantir um desenvolvimento adequado 

doSistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A base legal e normativa 

estabelecida busca identificar e priorizar as ações que devem ser levadas a 

cabo para administrar o sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e 

disposição final de resíduos.  

 

Aelaboração dos Planos de Gerenciamento deve respeitar as disposições 

legais estabelecidas nas diretrizes nacionais, estaduais e municipais. 

 

Diretrizes Nacionais 

 

Politica Nacional de Saneamento Básico – PNSB 

(Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007) 

 

Estabelece os pilares para a gestão de serviços de saneamento indicando 

alternativas de arranjos institucionais para os serviços públicos de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais, 

manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. 

 

Aplicação 

 

 Artigo nº 19: aborda a necessidade de preparo de diagnóstico, 

objetivos, mecanismos e procedimentos para a avaliação das ações. 

 

 Artigos nº 29 e nº 30: estabelece que para garantir a sustentabilidade 

econômica e financeira, os serviços de saneamento devem ser 

cobrados. 
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Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS  

(Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010) 

 

Estabelece uma base legal para a gestão dos resíduos sólidos no país. Por 

iniciativa do Ministério do Meio Ambiente se cria a PNRS e se dispõem seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como suas diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, incluídos os 

resíduos perigosos.  

 

A Políticaapresenta avanços para a ampliação dosíndices da reciclagem e 

fornece instrumentos para combater e eliminar os lixões a céu aberto que hoje 

estão em mais de 64% dos municípios brasileiros. 

 

Componentes da Política Nacional de resíduos Sólidos 

 

 Plano nacional de resíduos sólidos; 

 Planos estaduais de resíduos sólidos; 

 Planos microrregionais de resíduos sólidos; 

 Planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações 

urbanas;  

 Planos intermunicipais de resíduos sólidos; 

 Planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; 

 Planos de gerenciamento de resíduos sólidos.   

 

Aplicação 

 

 Artigo nº 9: define a ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de 

resíduos. As ações planejadas buscam prioritariamente a Não Geração 

e Redução, após a Reutilização, Reciclagem, Tratamento e, a 

Disposição Final ambientalmente adequada dos rejeitos.  
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Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA  

(Lei nº 9.795, de 27 deabril de 1999) 

 

Estabelece processos por meio dos quais se constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente priorizando à qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

 

Aplicação 

 

 Artigo 5: estimulando o fortalecimento de uma consciência crítica sobre 

a problemática ambiental e social. 

 

Política Nacional sobre a Mudança de Clima– PNMC  

(Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009) 

 

Oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro da 

ONU sobre Mudança do Clima de redução de emissões de gases de efeito 

estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. 

 

Aplicação: 

 

 Artigo nº 12: promove a ampliação dos índices de reciclagem e à 

redução das emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE. 

 

Diretrizes Estaduais 

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos do estado do Paraná 

(Lei Estadual nº 12.493 de 2009) 

 

Visa, principalmente, a eliminação de 100% dos lixões no Estado do Paraná e 

a redução de 30% dos resíduos gerados. Estas metas poderão ser alcançadas 

através da convocação de toda sociedade, objetivando a mudança de atitude, 
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hábitos de consumo, combate ao desperdício, incentivo a reutilização, 

reaproveitamento dos materiais potencialmente recicláveis através da 

reciclagem. 

 

Aplicação: 

 

 Adota soluções regionais no encaminhamento de alternativas ao 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos; 

 Estabelece a gestão diferenciada para resíduos domiciliares, comerciais, 

rurais, industriais, construção civil, de estabelecimentos de saúde, podas 

e especiais; 

 Estimula a implantação de programas de coleta seletiva e reciclagem, 

com o incentivo a segregação integral de resíduos sólidos na fonte 

geradora. 

 

Diretrizes Municipais 

 

Lei Orgânica do Município 

(de11 de Abril de2005) 

 

Lei Orgânica é uma espécie de Constituição Municipal, criada com regras de 

comportamento para a população da cidade. A Lei Orgânica não pode 

contrariar as constituições Federal e Estadual. O prefeito é quem se encarrega 

de fazer cumprir a Lei Orgânica, sempre observada e fiscalizada pela Câmara 

de Vereadores. 

 

Aplicação: 

 

 Seção VI do Saneamento – Parágrafo único: garante e regulamenta 

para à maior parcela possível da população o abastecimento de água 

tratada, a coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários e de 

resíduos, bem como os serviços de drenagem de águas pluviais e a 

proteção dos mananciais potáveis. 
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Plano Diretor Municipal  

(PDM-TS,de 06 de setembro de 2009) 

 

Descreve as diretrizes no âmbito socioambiental e cultural que devem atuar 

como vetores para o desenvolvimento urbano e ambiental.  

 

Aplicação: 

 

 Capitulo 7.11 – Coleta de Lixo: Estabelece o serviço de coleta do 

perímetro urbano com frequência diária e das localidades rurais uma vez 

por semana. No que se refere à reciclagem do lixo, prevê a coleta 

seletiva e instituição da associação de recicladores. 

 Capitulo 7.12 – Limpeza Pública: Envolve limpeza de estradas e 

conservação de escolas, atividades de varrição de ruas, limpeza de 

praças e jardins e coleta de resíduos sólidos no município. 

 

Normas Aplicáveis aos resíduos sólidos 

 

Segue relação de: 

 

 Leis 

 Decretos 

 Portarias  

 Resoluções 

 Normas Técnica 

 

LEIS 

 

 Lei nº 4.771/1965 – Código Florestal; 

 Lei nº 3.766/1979 – Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá 

outras providências; 

 Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente;  
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 Lei nº 7.347/1985 – Responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências 

 Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes;  

 Lei nº 8.078/1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor;  

 Lei nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;  

 Lei nº 9.605/1998 – Crimes Ambientais 

 Lei nº 9.795/1999 – Política Nacional de Educação Ambiental 

 Lei nº 9.984/2000 – ANA – Agência Nacional de Águas; 

 Lei nº 9.985/2000 – Institui o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza; 

 Lei nº 9.974, de 6 de junho de 2000 – Dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 

utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins;  

 Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000 – Dispõe sobre a prevenção, o 

controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e 

outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional;  

 Lei nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades;  

 Lei nº 11.124/2005 – Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social e cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social;  

 Lei nº 11.107/2005 – dispõe sobre normas gerais para a União, Estados, 

DF e Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de 

objetivos de interesse comum; 

 Lei nº 11.445/2007 – estabelece Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico; 
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 Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2011 e dá outras 

providências; 

 Lei nº 12.187/2009 – Política Nacional de Mudanças Climáticas; 

 Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

DECRETOS 

 

 Decreto nº 99.274/1990 – Regulamenta a Lei 6.902/1981 e Lei 

3.938/1981 – Estações Ecológicas e Áreas de proteção Ambiental e 

política Nacional de Meio Ambiente; 

 Decreto nº 2.661/1998 – Regulamenta § único do art. 27 da Lei 

4.771/1965, mediante o estabelecimento de normas de precaução 

relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais; 

 Decreto nº 4.297/2002 – Regulamenta a Lei 6.938/1981, estabelecendo 

critérios para o ZEE – Zoneamento Ecológico- Econômico do Brasil; 

 Decreto nº 4.339/2002 – Institui princípios e diretrizes para a 

implementação da Política Nacional da Biodiversidade; 

 Decreto nº 4.340/2002 – Regulamenta 9.985/2000; 

 Decreto nº 5.440/2005, que estabelece critérios e procedimentos sobre o 

controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento de água; 

Decreto nº 5.790/2006 – Composição, Estruturação, Competências e 

Funcionamento do Conselho das Cidades; 

 Decreto nº 5.975/2006 – Regulamenta a Lei nº 4.771/1965; 

 Decreto nº 6.017/2007, regulamenta a Lei nº 11.107/2005, que dispõe 

sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos; 

 Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 – Institui a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a 

sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, e dá outras providências; 

 Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, dispõe sobre as normas 

relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e 

contratos de repasse, e dá outras providências; e suas alterações; 
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 Decreto nº 6.514/2008 – Infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente e do seu processo administrativo; 

 Decreto nº 7.217/2010 – Regulamenta da lei 11.445/2007, que 

estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico; 

 Decreto nº 7.404/2010 – Regulamenta a Lei 12.305/2010; cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 

Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá 

outras providências; 

 Decreto nº 7405/2010 – Institui o Programa Pró-catador; 

 Decreto nº 7.217/2010 – Decreto que regulamenta a Lei nº 11.445/2007 

 

PORTARIAS 

 

 Portaria 518/2004, que define os procedimentos para o controle de 

qualidade da água de sistemas de abastecimento; 

 Portaria/MMA nº 160, de 19 de maio de 2009 - Institui a Política de 

Informação do Ministério do Meio Ambiente. 

 

RESOLUÇÕES 

 

 Resolução CONAMA 1/1986 – Critérios básicos e diretrizes gerais para 

o Relatório de Impacto Ambiental; 

 Resolução CONAMA 237/1997 – Regulamenta os aspectos de 

Licenciamento Ambiental; 

 Resolução CONAMA 258/1999 – Pneumáticos; 

 Resolução CONAMA 283/2001 – Dispõe sobre o tratamento e a 

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde;  

 Resolução CONAMA 301/2002 – altera a 258/1999; 

 Resolução CONAMA 307/2002 – Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;  

 Resolução CONAMA 313/2002 – dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais; 
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 Resolução CONAMA 334/2003 – Procedimentos para os 

estabelecimentos destinados a receber embalagens vazias de 

agrotóxicos; 

 Resoluções nº 25 e nº 34 de 2005 do Conselho das Cidades sobre 

participação e controle social na elaboração e acompanhamento do 

Plano Diretor do Município;  

 Resolução CONAMA 357/2005 – Dispõe sobre classificação de corpos 

de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes;  

 Resolução CONAMA 358/2005 – Trata de resíduos de serviços de 

saúde; 

 Resolução CONAMA 375/2006 – Define critérios e procedimentos, para 

o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento 

de esgoto sanitário e seus produtos derivados;  

 Resolução CONAMA 375/2006 – Retifica o anexo I da Resolução 

CONAMA 375/2006; 

 Resolução CONAMA 378/2006 – Empreendimentos causadores de 

impacto ambiental para fins da Lei 4.771/1965; 

 Resolução CONAMA 379/2006 – Cria e regulamenta sistema de dados e 

informações sobre a gestão florestal; 

 Resolução Recomendada do Conselho das Cidades, nº 75/09. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

 

 ABNT NBR 8.419 - Apresentação de projetos de aterros sanitários de 

Resíduos Sólidos Urbanos – RSU; 

 ABNT NBR 10.004 - Resíduos Sólidos – Classificação; 

 ABNT NBR 10.005 - Lixiviação de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 10.006 - Solubilização de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 10.007 - Amostragem de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 10.157 - Aterros de resíduos perigosos; 

 ABNT NBR 10.664 - Águas - determinação de resíduos (Sólidos) - 

Método Gravimétrico; 

 ABNT NBR 11.174 - Armazenamento de resíduos classe II; 
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 ABNT NBR 12.235 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos; 

 ABNT NBR 12.807 - Resíduos de sistemas de saúde – terminologia; 

 ABNT NBR 12.808 - Resíduos de sistemas de saúde – classificação; 

 ABNT NBR 12.809 - Manuseio de resíduos de serviços de saúde; 

 ABNT NBR 12.810 - Coleta de resíduos de sistemas de saúde; 

 ABNT NBR 12.980 - Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos 

sólidos urbanos; 

 ABNT NBR 12.988 - Líquidos livres – verificação em amostras; 

 ABNT NBR 13.221 - Procedimento para Transporte de resíduos; 

 ABNT NBR 13.332 - Coletor-compactador de resíduos sólidos e seus 

principais componentes – terminologia; 

 ABNT NBR 13.333 - Caçamba, estacionária de 0,8m3; 1,2m3; e 1,6m3 

para coleta de resíduos sólidos por coletores-compactadores de 

carregamento traseiro; 

 ABNT NBR 13.334 - Contentor metálico para coleta de resíduos sólidos 

por coletores- compactadores; 

 ABNT NBR 13.463 - Coleta de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 13.896 - Projetos de Aterros de resíduos não perigosos – 

critérios de projeto, construção e operação; 

 ABNT NBR 15112 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

– Áreas para transbordo e triagem; 

 ABNT NBR 15113 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos 

inertes – Aterros; 

 ABNT NBR 15114 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de 

reciclagem; 

 ABNT NBR 15115 e 15116 - Agregados reciclados de resíduos sólidos 

da construção civil; 

 ABNT NBR 15849 - Projetos de Aterros Sanitários de Pequeno Porte. 
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O CONCEITO DE GESTÃO E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Com a legislação atual o problema dos resíduos deixa de sersimplesmente 

uma questão de gerenciamento técnico para inserir-se em um processo de 

gestão participativa, dentro dos conceitos de Gestão e Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos. Segundo as diretrizes estabelecidas na Lei é 

responsabilidade da administração públicaabordar os problemas relacionados 

aos resíduos que produzem os munícipios dentro de padrões de mais eficiência 

e incluindo a premissa da inclusão social. 

 

O capitulo I da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS define gestão e 

gerenciamento das seguintes formas: 

 

 Gestão Integrada dos resíduos Sólidos 

 

Tomada de decisões voltada aos resíduos sólidos de forma a considerar 

as dimensões políticas, econômicas, ambientais, culturais e sociais, 

considerando a ampla participação da sociedade, tendo como premissa 

desenvolvimento sustentável. 

 

 Gerenciamento Integrado dos resíduos Sólidos 

 

Atividades referentes à tomada de decisões estratégicas quando do 

desenvolvimento, implementação e operação das ações definidas no 

Plano de Gestão Integrada de resíduos Sólidos; da fiscalização e do 

controle dos serviços de manejo dos resíduos sólidos; 

 

Em outras palavras, entende-se “Gestão de Resíduos Sólidos” como todas as 

normas, leis e regulamentações e, “Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos”, como todas as operações que envolvem à geração, classificação, 

separação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento, 

disposição final e fiscalização. 
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Aplicação do Modelo de Gerenciamento Integrado de Resíduos  

 

A elaboração e implementação de um Sistema de Gestão Integrada é um 

processo duradouro que deve ser assimilado pela população e pelos mesmos 

executores dos serviços. 

 

Segundo o IBAM são elementos indispensáveis na composição de um modelo 

de gestão: 

 

 Reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando 

os papéis por eles desempenhados e promovendo sua articulação; 

 Integração dos aspectos técnicos, ambientais, sociais, institucionais e 

políticos para assegurar a sustentabilidade;  

 Consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que 

viabilizem a implementação das leis; 

 Mecanismos de financiamento para a sustentabilidade das estruturas de 

gestão e do gerenciamento;  

 Informação à sociedade, empreendida tanto pelo poder público quanto 

pelos setores produtivos envolvidos, para que haja controle social;  

 Sistema de planejamento integrado, orientando a implementação dos 

arranjos institucionais estabelecidos para o setor dos resíduos sólidos. 

 

Fases de aplicação 

 

 Fase inicial: elaboração por parte do município do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos – PGIRSU, que deve privilegiar 

a gestão participativa, para garantir que o plano respeite as 

características, os hábitos e a cultura dos moradores das comunidades. 

 

 Fase final: operacionalização da Rota Tecnológica estabelecida no 

PMGIRSU como marco referencial do serviço de coleta, tratamento e 

disposição. 
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A Rota Tecnológica como parte da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

No contexto da gestão de RSU, define-se uma rota tecnológica como o 

conjunto de processos, tecnologias e fluxos dos resíduos desde a sua geração 

até a sua disposição final, envolvendo circuitos de coleta de resíduos de forma 

indiferenciada e diferenciada e contemplando tecnologias de tratamento dos 

resíduos com ou sem valorização energética. Desse modo, a rota tecnológica 

tem início, necessariamente, com a geração e encerra com a disposição final 

em aterro sanitário, podendo haver, entre as etapas, uma ou mais formas ou 

tecnologias de tratamento (BNDES/FEP, 2010). 

 

A estruturação de rotas tecnológicas é definida no PMGIRSU e deve ser 

executada de forma a atingir os objetivos propostos e adequada às 

características de cada comunidade.  

 

Componentes da Rota Tecnológica  

 

 Origem dos resíduos 

Identificar a procedência e quem são os geradores. 

 

 Composição dos resíduos 

Traduzir o percentual de cada componente em relação ao peso total do 

lixo. 

 

 Separação dos Resíduos 

Classificar segundo características físicas (seco ou molhado).  

 

 Acondicionamento dos Resíduos 

Identificar onde são colocados prévio a coleta. 

 

 Disposição para Coleta 

Caracterizar os equipamentos e infraestrutura para coleta (lixeiras, 

caçambas, latões, etc.) 
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 Coleta e Transporte 

Conhecer os meios de transporte onde é feita à coleta. 

 

 Trajeto da Coleta 

Orientar sobre o percurso e caminho que segue a coleta. 

 

 Armazenamento 

Definir os locas de armazenagem ou transbordo dos resíduos. 

 

 Tratamento 

Caracterizar as técnicas de processamento e tratamento de resíduos 

que são aplicadas. 

 

 Destinação final dos resíduos 

Identificar onde são destinados após coleta. 

 

 

Recomendações para implementação de Rotas Tecnológicas– BNDES  

 

 Devem estar alinhadas à Política Nacional dos Resíduos Sólidos; 

 As propostas consideradas devem incluir curto, meio e longo prazos; 

 Devem ser considerados critérios técnicos, econômicos, ambientais,  

sociais e culturais associados às tecnologias e à região específica; 

 Independentemente do tamanho da população atendida, dentro das 

limitações e possibilidades do munícipio e não excluindo da análise a 

adoção de tecnologias mais complexas, devem ser consideradas as 

seguintes atividades: 

 

 Coleta seletiva de resíduos recicláveis (secos); 

 Coleta seletiva de resíduos orgânicos (úmidos); 

 Coleta de rejeitos; 

 Unidades de triagem; 

 Unidades de compostagem; 

 Aterro sanitário. 
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Rota Tecnológica para Municípios com população Inferior a 30.000 

Habitantes – BNDES 

 

Características socioeconômicas semelhantes: 

 

 Predomínio de atividades agropecuária e/ou de prestação de serviços.   

 Pequena capacidade de geração de receita própria e de transferências 

tributárias 

 Carência de profissionais técnico-administrativos qualificados, 

 Dificuldades econômico-administrativas que dificultam o manejo 

adequado dos resíduos sólidos de modo a atender aos preceitos da 

PNRS. 

 

Arranjo institucional para os municípios: 

 

 Simplificado, podendo restringir-se a um único município ou a um 

consórcio de municípios, devendo-se observar a articulação com todos 

os órgãos licenciadores e fiscalizadores. 

 

A gestão dos resíduos sólidos vem sendo realizada pela Administração 

Municipal Direta, no obstante, Independente do modelo de gestão adotado 

(isolado ou consorciado), a rota tecnológica adequada para os municípios de 

pequeno porte é composta de coleta domiciliar de resíduos não recicláveis, 

coleta de resíduos recicláveis secos, transporte e disposição dos resíduos não 

recicláveis em aterros sanitários(BNDES/FEP, 2010). 
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Figura 1: Organograma da Rota Tecnológica proposto pelo BNDES  
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ROTA TECNOLÓGICA PARA ELABORAÇÃO DO PMGIRSU 

 

COMPONENTES DA ROTA TECNOLÓGICA 

 

 Origem dos resíduos 

 

 Composição dos resíduos 

 

 Separação dos Resíduos 

 

 Acondicionamento dos Resíduos 

 

 Disposição para Coleta 

 

 Coleta e Transporte 

 

 Trajeto da Coleta 

 

 Armazenamento 

 

 Tratamento 

 

 Destinação final dos resíduos 
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ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

Existem diferentes formas para classificar os resíduos. As legislações 

pertinentes definem cada resíduo segundo sua origem e procedência e 

estabelecem as considerações que devem ser levadas a cabo para abordar 

cada grupo identificado na elaboração dos Planos de Gerenciamento. 

 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2013) 

Define os resíduos segundo sua origem e periculosidade.  

 

Segundo à origem:  

 

A. Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; 

B. Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

C. Resíduos sólidos urbanos: os resíduos englobados nas alíneas “A” E “B”;  

D. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: 

os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “B”, “E”, 

“G”, “H” E “J”;  

E. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “C”;  

F. Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;  

G. Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;  

H. Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

I. Resíduos agrosilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

J. Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários, e passagens de fronteira;  
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K. Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios.  

Segundo à periculosidade:  

 

A. Resíduos perigosos: resíduos que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, 

regulamento ou norma técnica;  

B. Resíduos não perigosos: resíduos não enquadrados na alínea “A”. 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas  

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na Norma Brasileira (NBR 

10004 –2004) aponta a necessidade de caracterizar os resíduos com a 

finalidade de estabelecer diretrizes para que definam seu destino final. A 

classificação é realizada segundo o grau de periculosidade, isto é: Classe I – 

resíduos perigosos; Classe II – resíduos não perigosos. Classe II – resíduos 

não inertes e Classe III – inertes. 
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Tabela 1: Classificação e origem dos resíduos 

 

 

 

 

Classificação segundo Origem Classificação segundo periculosidade 

Resíduos Domiciliares  

Classe I 

Perigosos 

Aqueles que apresentam periculosidade 

(risco à saúde pública ou risco ao meio 

ambiente), ou uma das características de: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade, patogenicidade. 

Resíduos Públicos (de limpeza urbana) 

Resíduos de Estabelecimentos Comerciais  

Resíduos Sólidos Industriais  

Classe II A 

Não 

inertes 

Aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I – 

Perigosos ou de resíduos classe II B – 

Inertes. Os resíduos classe II A – Não 

Inertes podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

Resíduos de Serviços de Saúde 

Resíduos de Construção e Demolição 

Resíduos Agrosilvopastoris 

Resíduos de Serviços de Transporte  

Classe II B 

Inertes 

 

Quaisquer resíduos que não tiverem 

nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor, conforme anexo G. 

 

Fonte: Lixo Municipal Manual de Gerenciamento Integrado, 2 Edição - Cempre 

Resíduos Sólidos de Mineração 
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Tabela 2: Caracterização dos resíduos sólidos segundo sua origem 

 

Origem  Características  

Resíduos Domiciliares  

Resíduos gerados em domicílios, pequenas indústrias, comércio, bancos, 
escolas, e outros locais seguindo roteiros previamente definidos. Estes devem 
ser sub-classificados em duas categorias: resíduos secos e úmidos ou 
resíduos orgânicos e inorgânicos.  

Resíduos Públicos (de 
limpeza urbana) 

Resíduos sólidos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

Resíduos de 
Estabelecimentos 
Comerciais  

Aqueles originados nos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, 
tais como supermercados, bancos, lojas, bares, restaurantes, etc. O resíduo 
destes locais tem grande quantidade de papel, plásticos, embalagens e 
resíduos de asseio dos funcionários, como papel-talha, papel higiênico, etc. 

Resíduos Públicos de 
Saneamento Básico 

Resíduos gerados nas atividadesrelacionadas com abastecimento e água 
potável, o manejo das águas pluviais, a coleta e tratamento de esgoto, a 
limpeza urbana, e o controle de pragas. As empresas estaduais de 
saneamento básico tem responsabilidade sobre estes resíduos. 

Resíduos Industriais 

Aquelesoriginários nas atividades dos diversos ramos da indústria. O resíduo 
industrial é bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, 
óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papéis, madeiras, fibras, 
borrachas, metais, vidros, etc. Nesta categoria inclui-se a grande maioria do 
lixo considerado tóxico (Classe I). 

Resíduos de Serviços 
de Saúde 

Constituem os resíduossépticos, ou seja, aqueles que contem ou 
potencialmente podem conter germes patogênicos, oriundos de locais como: 
hospitais, clinicas, laboratórios, farmácias, clínicasveterinárias, postos de 
saúde, etc. Tratasse de agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodoes, 
órgãos e tecidos removidos, sangue coagulado, luvas descartáveis, remédios 
vencidos, filmes fotográficos de raio x, etc.  

Resíduos de 
Construção Civil 

Resíduos gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras 
de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de 
terrenos para obras civis. 

Resíduos 
Agrosilvopastoris 

Resíduos gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 
relacionados a insumos utilizados nessas atividades e excluindo os resíduos e 
embalagens de agrotóxicos. 

Resíduos de Serviços 
de Transporte  

Resíduos sólidos originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários, e passagens de fronteira. 

 
Resíduos de Mineração 

 
Resíduos gerados nas atividades de extração e mineração. 

Resíduos de Coleta 
Seletiva 

 
 
Resíduos recicláveis segredados na fonte (papel, plástico, vidro, metal). 
 
 

Fonte: IBAM, 2001 
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COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

A composição dos resíduos sólidos é a informação obtida do processo de 

seleção porcentual de cada componente em relação ao peso total dos resíduos 

analisados.Existem diferentes métodos para determinar a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos, a maior parte com base no quarteamento de 

amostras, conforme especificado na ABNT/NBR10007/2004 que prevê o 

Programa de Pesquisas em Saneamento Básico – PROSAB, cujo objetivo é 

apoiar o desenvolvimento de pesquisas e o aperfeiçoamento de tecnologias 

referentes a gestão de resíduos sólidos no pais. 

 

O processo de Composição Gravimétrica consiste em quartear, analisar e 

pesar os materiais misturados. Existem alguns fatores que influenciam na 

composição gravimétrica dos resíduos, tais como, o local, os hábitos (como 

alimentação e hábitos de consumo), o nível educacional da população, a 

atividade econômica dominante (industrial, comercial ou turística), o clima, e o 

desenvolvimento econômico, entre outros. 

 

 A Secretaria do Meio Ambiente do Paraná – SEMA estabelece uma media das 

taxas de composição dos resíduos nos municípios do estado segundo 

quantidade de habitantes. 

 

Tabela3: Composição dosresíduos no Paraná segundo o SEMA 

Municípios Rejeitos Recicláveis Orgânicos 

 

Menos de 50.000 

habitantes 

 

15% 

 

25% 

 

60% 

 

50.000 até 5000 mil 

habitantes 

 

15% 

 

30% 

 

55% 

 

Mais de 500 mil 

habitantes 

 

20% 

 

35% 

 

45% 
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Exemplo do Quarteamento da Amostra 

 

Figura 2: Descarregamento de resíduos para quarteamento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Processo de quarteamento de resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Análise de resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Pesagem da amostra coletada 

 

 

 

 

 

 

Foto: Município de Itaúna – MG  
Em: http://www.fapam.edu.br 

Foto: Município de Itaúna – MG  
Em: http://www.fapam.edu.br 

Foto: Município de Itaúna – MG  
Em: http://www.fapam.edu.br 

Foto: Município de Itaúna – MG  
Em: http://www.fapam.edu.br 
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SEPARAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

A separação de resíduos envolve a identificação da atividade que lhes deu 

origem, os constituintes que possuem e suas caraterísticas.A separação se 

realiza segundo origem dos resíduos e é incluída no processo de classificação 

que estipulam a PNRS e a ABNT. 

 

Tabela 4: Separação dosresíduos 

 

Resíduos Domiciliares  

Resíduos Públicos (de limpeza urbana) 

 
Resíduos de Estabelecimentos Comerciais  

Resíduos Públicos de Saneamento 

Resíduos Industriais 

Resíduos de Serviços de Saúde 

Resíduos de Construção Civil 

Resíduos Agrosilvopastoris 

Resíduos de Serviços de Transporte  

Resíduos de Mineração 
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ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS 

 

O acondicionamento consiste na preparação dos resíduos sólidos para a coleta 

de forma sanitariamente adequada, compatível com o tipo e a quantidade de 

resíduos. A qualidade da operação de coleta e transporte de lixo depende da 

forma adequada do seu acondicionamento, armazenamento e da disposição 

dos recipientes no local, dia e horários estabelecidos pelo órgão de limpeza 

urbana para a coleta. Nesta fase e prioridade e dever da população e as 

comunidades participar nesta operação. 

 

As diretrizes estabelecidas na PNRS (Lei nº12.305/2010) e na PSB (Lei nº 

11.445/2007) ressaltam a importância do acondicionamento adequado para: 

evitar acidentes, evitar a proliferação de vetores, minimizar o impacto visual e 

olfativo, reduzir a diversidade dos resíduos (no caso de haver coleta seletiva) e 

facilitar a realização da etapa da coleta. 

 

Sobre os recipientes adequados para acondicionar os resíduos sólidos se 

específica que devem possuir as seguintes características: 

 

 Dispositivos que facilitem seu deslocamento no imóvel até o local de 

coleta; 

 Serem herméticos, para evitar derramamento ou exposição dos 

resíduos;  

 Serem seguros, para evitar que lixo cortante ou perfurante possa 

acidentar os usuários ou os trabalhadores da coleta; 

 Serem econômicos, de maneira que possam ser adquiridos pela 

população; 

 Não produzir ruídos excessivos ao serem manejados; 

 Possam ser esvaziados facilmente sem deixar resíduos no fundo. 

 

Por sua parte a empresa Essencis atuante no segmento de soluções 

ambientais apresenta o Programa de Acondicionamento de Resíduos (PAR) 

com o objetivo de ajudar a entender como preparar e acondicionar os resíduos 

antes de serem coletados. 



 
 

28 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

No manual PAR se estabelecem as seguintes regras gerais sobre o 

acondicionamento: 

 

Embalagens 

Devem ser:  

 Fechadas (com tampa);  

 Íntegras; 

 Bom estado de conservação;  

 Identificadas;  

 Segregadas segundo as regras de compatibilidade química;  

 Portaria Inmetro para homologação de embalagens para o transporte de 

resíduos perigosos. 

 

Embalagens até 60L ou 60 x 40cm  

Devem ser: 

 Embalagens cintadas ou filmadas, com cantoneiras de ferro ou madeira. 

 

Tambores/Bombonas de 100 e 200L 

Devem ser: 

 Embalagens cintadas ou filmadas, com cantoneiras de ferro ou madeira. 

 

Big-bags 

Devem ser:  

 A resistência deve ser compatível ao peso; 

 Deve ser transportado 1big-bag em cada palete; 

 Se o material transportado for úmido ou com chances de vazamento, o 

big-bag deve ser do tipo impermeável (dotado de revestimento interno 

impermeabilizante). 

 

Jáa Cartilha de Limpeza Urbana realizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas 

Urbanas – CPUdo IBAM em convênio com a Secretaria Nacional de 

Saneamento – SNSdo Ministério da Ação Social – MAS, estabelece as 

considerações que devem ser atendidas na escolha e uso dos recipientes e os 

tipos que existem referentes ao acondicionamento de resíduos sólidos 
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Considerações na escolha do recipiente 

 

Para que o acondicionamento seja eficaz, se recomenda que o produto seja 

depositado em um local apropriado, para não agredir o meio ambiente e 

prevenir risco de contaminação. 

 

O recipiente de resíduos deverá: 

 

 Atender às condições sanitárias;  

 Não ser feio, repulsivo ou desagradável;  

 Ter capacidade para conter o lixo gerado durante o intervalo entre uma 

coleta e outra; 

 Permitir uma coleta rápida, aumentando com isso a produtividade do 

serviço;  

 Possibilitar uma manipulação segura por parte da equipe de coleta. 

 

Tipos de recipientes 

 

Para escolher o tipo apropriado de acondicionamento entram em consideração 

os seguintes fatores: 

 

 As características do resíduo;  

 A sua geração;  

 A frequência com que a coleta é feita;  

 Tipo de edificação;  

 Preço do recipiente; 

 

As especificações na Cartilha de Limpeza Urbanarecomendam tipos de 

recipientes que sejam adequados segundoas características do lixo e do 

deslocamento que deve ser feito. Em alguns casos os servidores de limpeza se 

vêm obrigados a transladar os resíduos por tanto deve considerar-se o uso de 

recipientes com retorno e sem retorno.  
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Recipientes com retorno  

 

 São os devolvidos pelo coletor após o esvaziamento. 

 

Recipientes sem retorno  

 

 São colocados no veículo coletor juntamente com o lixo que contêm, 

sendo mais utilizados os sacos plásticos, com capacidade geralmente 

entre 20 e 100 litros, devendo apresentar espessura suficiente para não 

romper durante a coleta. No caso de recipientes com mais de 100 litros, 

o funcionário encarregado da coleta deverá dispor de carrinho para o 

transporte até o veículo coletor ou tolar os latões como é feito em alguns 

casso segundo preferencia da pessoa coletora. 

 

Sacos plásticos  

 

 Embora sejam ideais para o acondicionamento do ponto de vista 

sanitário e de agilidade da coleta, apresentam aspectos desfavoráveis; 

 

 São frágeis em relação a materiais cortantes ou perfurantes;  

 

 Possuem um preço elevado que pode tornar inviável sua adoção pela 

população de baixa renda; 

 

 Mesmo assim, sua adoção obrigatória nas áreas de comércio mais ativo 

e nas concentrações populacionais. 

 

Sacos plásticos Vs. Densidade dos resíduos 

 

 Lixo normal: densidade entre 0,2 e 0,3 

 

 Lixo pesado: densidade superior a 0,3 lixo   
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Recipientes com retorno  

 

Figura 6: Coletores de cores com retorno para separação de resíduos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipientes sem retorno  

 

Figura 7: Sacolas e caixas de papelão  
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Tabela 5: Acondicionamento dos resíduos sólidos 

 

 

Tipo de Resíduo Acondicionamento Recipientes 

Resíduos 
Domiciliares  

Resolução CONAMA 358/05  
Resolução ANVISA 306/04 

Recipientes rígidos; recipientes herméticos; sacos plásticos 
descartáveis; contêiner coletor ou intercambiável. 

Resíduos Públicos 
(de limpeza urbana) 

Resolução CONAMA 358/05 

Resíduos de varrição: sacos plásticos descartáveis apropriados; 
contêiner coletor ou intercambiável; recipientes basculantes – cestos; 
contêineres estacionários 
Feiras livres e eventos: recipientes basculantes – cestos; contêineres 
estacionários; tambores de 100/200L; cestos coletores de calçadas. 

Resíduos de 
Estabelecimentos 
Comerciais  

Resolução CONAMA 358/05 
Recipientes rígidos; recipientes herméticos; sacos plásticos 
descartáveis; contêiner coletor ou intercambiável. 

Resíduos Públicos 
de Saneamento 
Básico 

Lei nº 11.445/07 
Estações de Tratamento de esgotos ETEs e estações de Tratamento 
de Águas ETAs. 

Resíduos Industriais Resolução CONAMA 301/02 Contêineres estacionários. 

Resíduos de 
Serviços de Saúde 

Resolução CONAMA 358/05  
Resolução ANVISA 306/04 

 
Sacos de material resistente à ruptura e vazamento, impermeável, 
respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu 
esvaziamento ou reaproveitamento. Os sacos devem estar contidos 
em recipientes de material lavável, resistente a punctura, ruptura e 
vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato 
manual, com cantos arredondados e ser resistentes ao tombamento. 
Os resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados 
separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, 
em recipiente rígido, estanque, resistente a punctura, ruptura e 
vazamento, impermeável, com tampa, contendo a simbologia. 

Resíduos de 
Construção Civil 

Resolução CONAMA 307/02  
Resolução CONAMA 348/04 

Contêineres estacionários. 

Resíduos 
Agrosilvopastoris 

Resolução CONAMA 334/03  

 
Sacos de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, 
respeitados os limites de peso de cada saco. E acondicionamento 
para resíduos com diferente grau de periculosidade. 

Resíduos de 
Serviços de 
Transporte  

Resolução CONAMA 358/05 
Recipientes rígidos; recipientes herméticos; sacos plásticos 
descartáveis; contêiner coletor ou intercambiável. 

Resíduos de 
Mineração 

Resolução CONAMA 301/02 
Contêineres estacionários e acondicionamento para resíduos com 
diferente grau de periculosidade. 

    
 

  Fonte: Adaptado do PGIRSU – Manaus  
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Coletores e lixeiras 

 

Figura 8: Coletores com tampa fixa o sobreposta 

 

 

Figura 9: Coletores cinzeiros, coletores de lâmpadas e pilhas, sacolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Coletores com tampa fixa e suporte para postes 
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Containers 

 

Figura 11: Containers com classificação para resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Containers para coleta mecanizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Containers com agarradeiras e rodas 
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Bombonas 

 

Figura 14: Bombonas de máxima capacidade e com grade de proteção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Tambor e bombonas de bico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Bombonas com sacolas customizadas 
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DISPOSIÇÃO PARA COLETA 

 

A escolha dos meios de depósito ou guarda (“containers“) dos resíduos sólidos 

deve ser avaliada em termos dos impactos ambientais e disposições de 

segurança para a equipe de coleta e para o público em geral. As características 

dos equipamentos utilizados e dadisposição dos resíduos (lixeiras, caçambas, 

latões,etc.) também devem ser adequadas pensado na identificaçãoou grau de 

periculosidade dos resíduos. 

 

Precisam ser de fácil acesso para os cidadãos, enquanto altura a 

acessibilidade, e atender também as disposições sobre higiene e controle de 

plagas já que devem ser adequadas com fechamento que evite a intromissão 

de animais e o deterioro dos resíduos por causa das chuvas a as mudanças do 

clima.  

 

A disposição e acondicionamento dosresíduos domiciliares e do coletado junto 

aos estabelecimentos comerciais e indústrias deve ser diferenciada cumprindo 

com parâmetros funcionais e atendendo a periculosidade dos resíduos. 

 

Os domicílios nas comunidades devem ter infraestrutura para coleta em suas 

casas, no meio fio ou nas proximidades de modo que tenham cobertura pelo 

serviço municipal. Os equipamentos devem estar em bom estado e prever as 

incontingências do clima e a ação de animais atraídos pelo cheiro dos 

resíduos. Além de oferecer um padrão identificável para ser de fácil detecção 

devem ser elaborados em materiais resistentes e duradouros.  

 

Figura 17: Lixeiras ecológicas de meio fio frente aos domicílios 

 

 

 

 

 

 

Foto: RD Fátima 
Em: http://www.redesul.am.br/ 

Foto: Recology  
Em: http://www.recologyofthecoast.com/index.php/for-homes/residential-pacifica-services 
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Figura 18: Ecoponto para disposição de resíduos de coleta seletiva nos 

bairros e localidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Galpões para disposição e separação de resíduos sólidos 

 

 

COLETA E TRANSPORTE 

 

Nas definições que estabelece o Manual de Resíduos Sólidos publicado pelo 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, a atividade de “Coletar” 

os resíduos sólidos significa recolhê-losjá acondicionados de quem os gerou(na 

fonte de origem), para posteriormente encaminhá-los usando o transporte 

adequado a uma locação de tratamento e a uma disposição final. 

 

Por sua vez, a PNRS identifica responsabilidades pelo gerenciamento 

dosresíduos segundo que são os geradores e quanto volume é gerado. O 

serviço de coleta e transporte deve ser realizado adequadamente seguindo as 

especificações de cada município a fim de evitar problemas de contaminação e 

de saúde pública. 

 

Foto: Y3M Ambiental 
Em: http://www.y3m.com.br/ 

Foto: DutraServ 
Em: http://www.dutrafer.com.br/area-

atuacao/dutraserv/ 

Foto: Amberol ECO 
Em: http://www.edie.net/products/Amberol-ECO----Recycling-Bin/775 
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Tabela 6: Classificação dos geradores de resíduos 

 

 

 

Tabela 7: Responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos 

 

Geradores 

 

Limite de resíduos 

 

Pequeno Gerador de 

Resíduos Sólidos 

 

Aquele que gera um volume de até 200 litros ou 100kg de resíduos 

domiciliares por dia. (Estes limites devem ser estipulados na Câmara 

Municipal). 

 

Grande Gerador de 

Resíduos Sólidos 

 

Aquele que gera um volume de resíduos domiciliares superior a esse limite. 

 
 

 

Fonte: Lixo Municipal Manual de Gerenciamento Integrado, 2 Edição - Cempre 

Origem dos resíduos Responsável 

Domiciliar Prefeitura 

Comercial Prefeitura* 

Público Prefeitura 

Serviços de Saúde Gerador 

Industrial Gerador 

Serviços de Transporte Gerador 

Agrícola Gerador 

Entulho Gerador e Prefeituras 

 

(*) A Prefeitura é responsável por quantidades pequenas, geralmente inferiores a 100kg, de acordo com a legislação 

municipal específica. Quantidades superiores são de responsabilidade do gerados 

 

Fonte: Lixo Municipal Manual de Gerenciamento Integrado, 2 Edição - Cempre 
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COLETA  

 

Coletar os resíduos sólidos significa recolhê-los de quem os gerou, para 

encaminhá-los, mediante transporte adequado, a uma possível estação de 

transferência, ou um eventual tratamento e a uma disposição final(ManualRS 

IBAM). 

 

Características para uma Coleta Eficiente  

 

O ManualRS do IBAM estabelece as seguintes caraterísticas para uma coleta 

eficiente: 

 

 Regularidade 

Definir claramente dias e horas que os geradores de resíduos devem 

colocar os recipientes, embalagens, sacos,etc., nas calçadas, em frente 

das casas, dos estabelecimentos comerciais, órgãos públicos,etc. 

 

 Frequência 

Quantas vezes na semana os resíduos serão recolhidos. 

 

 Horários 

Dimensionamento dos turnos de trabalho. 

 

 Itinerários e trajeto 

Ruas que irão passar; quantas vezes; números de garis por trajetos; 

entre outros.  

 

 Treinamento dos garis 

Profissionalização dos agentes de coleta. 

 

 Utilização de EPIs 

Estabelecimento e uso de equipamentos de segurança. 
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Tabela 8: Sistemas de coleta de resíduos 

 

Sistema de recolhimento Descrição Aplicação 

Coleta de Meio-Fio Containers na sarjeta Áreas urbanas e suburbanas 

Esquinas Containers em becos Áreas urbanas e suburbanas 

Recolhimento e devolução de 
containers no quintal da 
propriedade 

Equipe # 1: para transportar os 
containers do quintal                                                
Equipe # 2: para esvaziar os 
containers 

Áreas residenciais 

Recolhimento no quintal da 
propriedade 

A equipe entra na propriedade 
para transportar o container até o 
veiculo de coleta 

Áreas residenciais 

Porta-a-Porta 

Os residentes põem os resíduos 
em sacos plásticos, embalagens 
de papelão ou pequenas lixeiras 
fora das casas 

Áreas urbanas 

Local especifico de entrega 
Os residentes põem seus resíduos 
em local especifico (Ecoponto ou 
estação de transbordo) 

Áreas com baixa densidade 
populacional e áreas rurais 

Extração a vácuo ou método 
pneumático 

Os residentes põem seus resíduos 
em condutos que existem em cada 
andar do edifício (o resíduo é 
colocado em sacos de plástico) 

Edifícios e áreas urbanas 

Containers rebocáveis de alta 
capacidade 

Containers rolantes são 
localizados na propriedade do 
gerador e são transportados 
diretamente para uma estação de 
transbordo ou local de deposito 

Grandes edifícios e 
complexos comerciais e 
industriais 

 
 
 

Fonte: Adaptado do EPA – Enviromental Protection Agency (apud Goulart, 2003) 
Em: http://www.epa.gov/waste/nonhaz/municipal/dmg2/chapter4.pdf 
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Coleta Seletiva 

 

Figura 20: Classificação por cores para coleta diferenciada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PNRS estabelece que todas as prefeituras devem implementar o sistema de 

Coleta Seletiva a fim defacilitaro reaproveitamento e a reciclagem de materiais 

presentes nos resíduos que podem ser comercializados. 

 

O exercício consiste em coletar separadamente os materiais recicláveis das 

outras categorias de resíduos, exige uma separação rigorosa, e tem como 

finalidade evitar a contaminação dos materiais que podem ser 

reaproveitáveisaumentando o valor agregado destes e diminuindo os custos de 

projetos sobre implementação de reciclagem. 

 

A Guia do Profissional em Treinamento elaborada pela Rede de Capacitação e 

Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental – ReCESA especifica que 

para iniciar um processo de coleta seletiva é recomendado avaliar, 

quantitativamente e qualitativamente o perfil dos resíduos sólidos gerados nos 

municípiose diferentes localidades, a fim de estruturar melhor o processo de 

coleta. 

Resíduos orgânicos 

Resíduos de saúde 

Vidro 

Plástico 

Metal 

Papel/papelão 

Resíduos perigosos 

Madeira 

Resíduos radioativos 
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Tabela 9: Coleta seletiva 

 

Sistema de recolhimento Descrição 

Porta-a-Porta 
Os materiais recicláveis são previamente separados e 
colocados, em dias determinados, para ser recolhidos das 
residências. 

Sistema PEVs 

Postos de Entrega Voluntária: contêineres específicos para 
recolher os materiais recicláveis levados pela população. 
Esses PEVs podem ser colocados pelo serviço municipal 
de coleta em vias públicas de grande circulação ou onde 
for necessário. 

Sistema Misto 

Quando os dois sistemas - Porta-a Porta e PEVs – 
coexistem. 
 
 
 

Em: http://www.em.ufop.br/ceamb/petamb/cariboost_files/guia_20nucase_lixo_i.pdf 

 

 

Vantagens da coleta seletiva 

 

 Economia de recursos naturais; 

 

 Economia no consumo de energia; 

 

 Economia com os gastos de limpeza urbana; 

 

 Aumento da conscientização ambiental; 

 

 Aumento da vida útil dos aterros sanitários; 

 

 Diminuição da poluição do solo, da água e do ar; 

 

 Diminuição da proliferação de doenças; 

 

 Inclusão social, com geração de trabalho e renda para famílias 

coletoras. 
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Tabela 10: Materiais recicláveis e não recicláveis 

 

 

Resíduo Reciclável Não-reciclável Cuidado 

Papel 

Jornais e revistas; 
folhas de caderno; 
formulários de 
computador; caixas em 
geral; aparas de papel; 
fotocópias; envelopes; 
rascunhos; 
cartazesvelhos; papel 
de fax. 

Etiquetasadesivas; papel 
carbono e celofane; fitacrepe; 
papéis sujos ou 
engordurados; papéis 
sanitários / guardanapos; 
papéis metalizados (alumínio); 
papéis parafinados (picolé); 
papéis plastificados (capa de 
caderno); bitucas de cigarro; 
fotografias. 

Devem estar secos, limpos (sem 
gordura, restos  
de comida, graxa), de preferência 
não amassados; As caixas de 
papelão devem estar desmontadas  
por uma questão de otimização do 
espaço no  
armazenamento. 

Metal 

Folha-de-flandres; 
tampinha de garrafa; 
latas de óleo, leite em 
pó e conservas 
latas de refrigerante, 
cerveja e suco; 
alumínio; embalagens 
metálicas de 
congelados 

Clips; grampos; esponjas de 
aço; tachinhas; pregos; canos. 

Devem estar limpos e, se possível, 
reduzidos a um  
menor volume (amassados). 

Plástico 

Canos e tubos; sacos; 
CDs; Disquetes; 
embalagens de 
margarina e produtos 
de  
limpeza; embalagens 
PET: refrigerante, suco 
e óleo de  
cozinha; plásticos em 
geral. 

Cabos de panela; tomadas; 
fibra de vidro; embalagem de 
biscoito; acrílico; misturas de 
papel, plástico e metal  
(embalagem de leite de 
caixa); 

Potes e frascos limpos e sem 
resíduos para evitar  
animais transmissores de doenças 
próximos ao  
local de armazenamento. 

Vidro 
Recipientes em geral; 
garrafas; copos. 

Espelhos; vidros planos e 
cristais; cerâmicas e 
porcelanas; tubos de TVs e 
computadores; ampolas de 
remédios; lâmpadas; vidro 
temperado (carro), faróis, 
cristal, pirex. 

Devem estar limpos e sem resíduos;  
Podem estar inteiros ou quebrados; 
Se quebrados devem ser embalados 
em papel grosso (jornal ou craft). 

      
  
 

Em: http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/manual_girs.pdf 
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Coleta Mecanizada e Contenerização 

 

Asalternativas decoleta mecanizada e contenerização são soluções cada vez 

mais procuradas e adaptadas à gestão dos resíduos sólidos municipais. O 

serviço compreende a deposição de resíduosdomiciliares devidamente 

acondicionados por parte dos cidadãos em contêineres e coletores 

especiaisque são instalados ao longo de diversas ruas e áreas das cidades.  

O conteúdo dos containers e coletores que variam de tamanho e cores 

segundo especificações dos resíduos é coletado porcamiões adaptados com 

braços mecânicos e levado a centros de transbordo onde os resíduos são 

tratados posteriormente ou despejados. 

A empresa EcoUrbis especializada no segmento explica os dois sistemas de 

coleta mecanizada que são implementados hoje no Brasil: o sistema de Meio-

Fio, onde os contêineres são instalados em domicílios residenciais ou 

comerciais, e o sistema Coletivo, onde os contêineres são distribuídos em 

pontos fixos ao longo das vias públicas e nas diferentes comunidades.Explica 

que o descarte de resíduos em contêineres evitaproblemas ambientais, pois 

ajudaque os resíduos deixados pela população não sejam rasgados por 

animais ou pessoas e levados por aguas de chuva até os rios e bueiros.O 

caminhão coletor adaptado com braços mecânicos passa ao lado dos coletores 

e oserguem para dentro da caçamba evitando derramamentos e acidentes de 

garis. 

As alternativas sobre coleta mecanizada e contenerização no país embora 

sejam poucas continuam crescendo. Pequenas e grandes cidades tem 

adoptado o sistema e já apresentam resultados positivos por parte da 

população e das prefeituras. Os casos de Porto Alegre e São Paulo, entre 

outros, são alguns dos exemplos que confirmam os benefícios deste sistema. 
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Figura 21: Benefícios da coleta mecanizada Vs. a coleta manual 

 

 

 

Entre os benefícios citados pela consultoria Contramar Ambiental sobre a 

coleta mecanizada se ressaltam as seguintes características: 

 

 O lixo fica protegido das variações climáticas, evitando enchentes; 

 Elimina odores indesejados e poluição visual; 

 Elimina os sacos de lixos rasgados por animais ou catadores informais; 

 Reduz a proliferação de insetos e animais transmissores de doenças; 

 Evita o contato da população com o lixo; 

 Facilita a organização e o controle da coleta; 

 A população pode descartar seu lixo a qualquer momento; 

 Aumenta o índice de coleta do resíduo reciclável; 

 Incentiva a população a participar da coleta seletiva; 

 Possibilita a mecanização da coleta; 

 Alto impacto positivo na opinião da população. 

 

Infográfico: Contramar Ambiental 
Em: http://www.contemar.com.br/coleta-mecanizada-lixo.php 
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Exemplo ilustrativo sobre coleta mecanizada – Porto Alegre, RS 

 

Figura 22: Container de resíduos sólidos com pedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Camião mecânico coletor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Higienização de containers 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Foto: Prefeitura / Divulgação 
Em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/ 

Foto: Foto: Prefeitura / Divulgação 
Em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/ 
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TRANSPORTE 

 

A etapa do transporte dos resíduos sólidos está diretamente ligada à etapa de 

“Coleta” e de igual fora representa uma fase de muita importância par ao 

sistema. O ManualRS do IBAM junto comas disposições daAgência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT) estabelecem que os veículos devem ser 

adequados às características dos resíduos, bem como as características de 

cada município.  

 

As seguintes observações devem ser levadas em consideração segundo o 

ManualRS: 

 

Critérios para executar o serviço de transporte 

 

 Permissão do veiculo; 

 Treinamento do motorista; 

 Adequação do veículo; 

 Kit de emergência e primeiros socorros; 

 Volume a ser transportado; 

 

Características do serviço de transporte 

 

 Não permitir derramamento dos resíduos ou do chorume nas vias 

públicas; 

 Ter taxa de compactação de pelo menos 3:1, ou seja,cada 3m3 de 

resíduos ficarão reduzidos, por compactação, a 1 m3; 

 Apresentar altura de carregamento na linha de cintura dos garis, ou seja, 

no máximo a 1,20m de altura em relação ao solo; 

 Possibilitar esvaziamento simultâneo de pelo menos dois recipientes por 

vez; 

 Possuir carregamento traseiro, de preferência. 

 

 

Foto: Foto: Prefeitura / Divulgação 
Em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/ 
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Veículos para transporte de resíduos 

 

Figura 25: Compactadoras de carregamento traseiro ou lateral e Camião 

mecânico para coleta de containers 

 

 

 

Figura 26: Caminhão baú sem compactação com fechamento na carroceria por 

meio de portas corrediças e caminhão basculante trucado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Caminhão coletor tipo poliguindaste e pá carregadeira 
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TRAJETO DA COLETA 

 

A rota ou trajeto da coleta devem ser elaborados seguindo características 

geográficas do município e atendendo as distancias previstas para disposição 

final dos resíduos a fim de facilitar a gestão e prestar um adequado serviço. A 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection 

Agency – EPA criou um método simples, baseado em princípios lógicos e 

funcionais, para orientar o trajeto do serviço de coleta nos Estados Unidos.O 

sistema de rotas “routing” por seu nome em inglês estabelece critérios a seguir 

sobre como deve ser programado o trajeto, o tempo e as rotas, e quais devem 

ser os locais e as ruas para gerenciar o sistema de coleta nos municípios. 

 

Tabela 11: Rota da coleta – EPA (“routing”) 

 

Características 

Trajeto  
Não deve ser fragmentado ou superposto. Cada rota deve ser compacta, 
consistindo de trechos de ruas compreendidos em uma mesma área espacial.  

Tempo da 
Coleta 

 O tempo de transporte devem ser razoavelmente constantes para cada rota em 
uma comunidade servida 

Rota 
Deve iniciar tão próxima da saída dos veículos quanto possível, levando em 
conta locais e períodos de tráfego intenso e ruas de mão única. 

Locais 
Locais de tráfego intenso não devem ser atendidos durante as horas de 
congestionamento.                                                   
Locais mais altos devem situar-se no início do trajeto. 

Ruas 

Ruas de mão única devem ter o serviço iniciado próximo à parte mais elevada da 
rua, e vir descendo até a conversão.                                                                                                                                                
Ruas sem saída pode ser considerado como serviço no segmento da rua com 
que façam esquina. 

Coleta 

A coleta feita em um lado da rua de cada vez é melhor se houver volta em torno 
da quadra, no sentido horário, para minimizar conversões à esquerda, que 
geralmente são mais difíceis e consomem mais tempo.                                                                                                          
A coleta feita em ambos os lados da rua de uma vez é melhor seguindo 
caminhos diretos, longos, antes de retornar no sentido horário.  

Configurações 
Para configurações especiais de quadra a ser atendida, padrões específicos de 
roteiro devem ser aplicados. 
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Foto: PEMA – Limpeza e Conservação  
Em: http://www.limpezapema.com.br/aterro_sanitario.asp 

Foto: Afoseca Cruz 
Em: http://www.afonseca.net.br/galeria/galeria_04/galeria04.html 

Foto: Mineral Geologia 
Em: http://www.mineralgeologia.com.br/plano-de-gerenciamoento-de-reziduos.html 

ARMAZENAMENTO 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas ajuda definir as precauções que 

devem ser atendidas no gerenciamento de resíduos sólidos. Referente ao 

armazenamento as diretrizes indicam o uso de estações de transferência ou 

transbordo quando necessário para limitar o percurso dos transportes coletores 

e armazenar temporariamente os resíduos. 

 

Figura 28: Galpão de armazenamento de resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Baias de recebimento de resíduos em galpão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Bahias de recebimento de resíduos a céu aberto 
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ROTA TECNOLÓGICAOU TRATAMENTO  

 

Antes da fase de disposição final a nova legislação sobre gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos prevê que os resíduos sejam atendidos de forma 

especializada e passem por tratamentos diversos que ajudem transformá-los 

em matéria prima secundaria ou em fator de geração de renda para algumas 

famílias.  

 

O ManualRS do IBAM define o tratamentocomo uma série de procedimentos 

destinados a reduzir a quantidade ou o potencial contaminador dos 

resíduosquando são descartados em ambientes ou locais inadequados. 

Segundo o manual,basicamente, as formas de tratamento para a maioria dos 

resíduos são: reciclagem, compostagem e a incineração. 

 

De acordo com o Art. 9° da Lei 12.305/2010, o tratamento de resíduos sólidos 

tem a quinta prioridade na gestão de resíduos a ser aplicada no país. A Lei 

especifica que a escolha de uma forma de tratamento está ligada a origem dos 

resíduos, suas características, a quantidade dos resíduos, os custos de 

operação, a disponibilidade de áreas para implementação e a participação da 

sociedade e coletores autônomos, entre outros. 

 

Dessa forma pode-se denominar de tratamento de resíduos as várias 

tecnologias existentes desde a reciclagem até a disposição final de rejeitos. 

 

Tabela 12: Tratamento de Resíduos Sólidos 

 

Tratamento e Métodos 

Mecânico 

Bioquímico 

Térmico 

Desinfetante 

 
Em: http://www.portalresiduossolidos.com/tratamento-de-residuos-solidos/ 
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O Portal de Resíduos Sólidos – PRS que serve como plataforma de 

comunicação e profissionalização de gestores na área ambiental no país 

explica como o tratamento de resíduos pode ser categorizado. 

 

As formas de tratamento de resíduos podem ser separadas em 4 grupos: 

 

Tratamento Mecânico  

 

 Reciclagem 

 Usinas de Triagem 

 

Tratamento Bioquímico 

 

 Biodigestão 

 Compostagem 

 Biopilha 

 Landfarming ou Tratamento em Terra 

 

Tratamento Térmico 

 

 Pirólise 

 Gaseificação 

 Incineração 

 Plasma 

 

TratamentoDesinfetante 

 

Obs. A responsabilidade pelo gerenciamento de RSS é das empresas 

especializadas que prestam o serviço para as prefeituras dos municípios. 

 

 Autoclave 

 Microondas 

 Radiação ionizante 

 Tratamento químico 
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Tratamento Mecânico 

 

 RECICLAGEM (Alterar) 

 

O processo de reciclagem consiste no tratamento aplicado aos resíduos sólidos 

para dá-lhes um novo uso e propriedades.  

 

A reciclagem é, também, uma forma de tratamento. Os materiais retornam ao 

ciclo produtivo, evitando a retirada de matérias-primas da natureza, tornando-

se produtos novamente comercializáveis (Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos Urbanos - Guia do Professional em Treinamento, ReCESA). 

 

Em palavras simples “Reciclar” significa transformar objetos e materiais usados 

provenientes dos resíduos sólidos urbanos em novos produtos para o 

consumo.Neste processo não ocorrem reações químicas entre os 

componentes.  

 

Símbolo universal da reciclagem 

 

 

 

 

 

Figura 31: Cores e símbolos da reciclagem de materiais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL RECICLADO COR SÍMBOLO 

PAPEL 

PLÁSTICO 

METAL 

VIDRO 
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Tabela 13: Classificação de materiais plásticos recicláveis  

 

 

 

Aplicação 
 

Reciclagem 

Polietileno 
tereftalato 

Garrafas para refrigerante, água, 
óleo comestível, molho para 

salada, antisséptico bucal, 
shampoo 

 
 

Fibra para carpete, tecido, 
vassoura, embalagem de produtos 

de limpeza, acessórios diversos 

 
 

Polietileno 
de alta 

densidade 

 
Garrafas para iogurte, suco, leite, 
produtos de limpeza, potes para 

sorvete, frascos para shampoo 

 
 

Frascos para produtos de limpeza, 
óleo para motor, tubulação de 

esgoto 

Policloreto 
de vinila 

 
Filmes estiráveis, berços para 

biscoitos, frascos para antisséptico 
bucal, shampoo, produtos de 

higiene pessoal, blister 

 
 
 

Mangueira para jardim, tubulação 
de esgoto, cones de tráfego, 

cabos 

Polietileno 
de baixa 

densidade 

 
Filme encolhível, embalagem 

flexível para leite, iogurte, 
saquinhos de compras, frascos 

squeezable 

 
 

Envelopes, filmes, sacos para lixo, 
tubulação para irrigação 

Polipropileno 

Potes para margarina, sorvete, 
tampas, rótulos, copos 

descartáveis, embalagem para 
biscoitos, shampoo 

 
Caixas e cabos para bateria de 
carro, vassouras, escovas, funil 

para óleo, caixas, bandejas 

Poliestireno 

Copos descartáveis, pratos 
descartáveis, pote de iogurte, 

bandejas, embalagem para ovos, 
acolchoamento 

 
 

Placas para isolamento térmico, 
acessórios para escritório, 

bandejas 

Outros 

Embalagem multicamada para 
biscoitos e salgadinhos, 

mamadeiras, CD, DVD, utilidades 
domésticas 

 

Madeira plástica, reciclagem 
energética 

 
 
 
 

Fonte: ABNT NBR 13230 

PET 

PEAD 

V ou PVC 

PEBD 

PP 

PS 

OUTROS 
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Caracteristicas da reciclagem 

 

A plataforma Setor Reciclagem apresenta as seguintes considerações: 

 

“Volume: o segredo da reciclagem” 

 

 O custo para coletar os recicláveis é alto. O valor dos materiais é baixo. 

 

 Quanto mais volume de recicláveis, mais compensa coletá-los. E quanto 

menos espaço ocuparem, mais materiais podem ser armazenados no 

mesmo espaço. 

 

 Diminuir o volume de uma embalagem é importante, pois aumenta o 

espaço para os recicláveis, viabilizando sua reciclagem. 

 

 O vidro tem uma deficiência no processo da reciclagem. Não pode ser 

compactado. Diminuir seu volume quebrando-o é perigoso e pode 

espalhar os resíduos.  

 

Figura 32: Materiais recicláveis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos: Setor Reciclagem 
Em: http://www.setorreciclagem.com.br/coleta-seletiva/ 

Fotos: Setor Reciclagem 
Em: http://www.setorreciclagem.com.br/coleta-seletiva/ 

Fotos: Setor Reciclagem 
Em: http://www.setorreciclagem.com.br/coleta-seletiva/ 

Fotos: Setor Reciclagem 
Em: http://www.setorreciclagem.com.br/coleta-seletiva/ 
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 USINAS DE TRIAGEM (Separar) 

 

A Central de Triagem também conhecidas como Usina de Triagem é o local 

onde ocorre o recebimento, separação, segregação e categorização dos 

resíduos sólidos.  

 

Segundo o PRS a separação de resíduos pode ser feita de 3 maneiras:  

 

 Manual;  

 Automática;  

 Semiautomática. 

 

Características da Usina de Triagem 

 

 Os resíduos devem ser separados considerando suas características 

físico-químicas.  

 

 Quanto mais bem separado esses resíduos, maior o seu valor agregado. 

 

 

 As centrais de reciclagem devem ser separadas por categoria (plásticos, 

metal, vidro, etc.) 

 

 No caso dos resíduos orgânicos, quanto mais à matéria orgânica esta 

puramais eficiente é a geração de biogás. 

 

 Resíduos perigosos como pilhas, baterias e lâmpadas, entre outros, 

devem ter destinação diferente e especializada. 
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Figura 33: Layout da Usina de Triagem 

 

 

 

 
Em: http://www.naturezalimpa.com/tecnologia.asp 
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Tabela 14: Triagem manual 

 

 

 

 

Características 

Indicada para cidades pequenas onde o volume de produção não justifica uma central 

automatizada. 

 

Vantagens 

Faz uso das associações de catadores de lixo 

Geração de muitas vagas de empregos 

Melhor distribuição dos lucros com a reciclagem 

Baixo investimento inicial 

 

Desvantagens 

Capacidade de separação limitada depende do número de pessoas trabalhando 

Produção dividida em turnos 

Dificilmente se trabalha 24 hs por dia  

Exige capacitação técnica de todos os funcionários  

Se não houver uma boa administração, a central pode fechar desperdiçando todo o investimento 

 

Em: http://www.portalresiduossolidos.com/central-de-triagem/ 
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Tabela 15: Triagem automática 

 

 

 

 

Características 

Indicada para cidades grandes onde o volume de produção não possibilita o trabalho manual. 

Vantagens 

Capacidade de separação estimada na implantação da obra, podendo ser aumentada facilmente- 

Produção 24 hs por dia se necessário 

Alta qualidade dos produtos separados 

Produtos mais fáceis de vender devido a melhor qualidade 

Processo confiável permitindo exportar volumes dando garantias mínimas de quantidades a serem 
fornecidas 

Desvantagens 

Diminui consideravelmente a quantidade de funcionários necessários 

Geração de riqueza mais concentrada 

Exige um alto investimento inicial 

 

Em: http://www.portalresiduossolidos.com/central-de-triagem/ 
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Tabela 16: Triagem Semiautomática 

 

 

 

 

Características 

Indicada para cidades médias onde é possível combinar o trabalho com associações de catadores 

de lixo e sistemas automatizados. 

 

Vantagens 

Impacto social positivo na cidade 

Permite a integração entre associações de catadores de lixo e indústria moderna 

Geração de renda mais distribuída 

Produção adaptável ao volume e a demanda 

 

Desvantagens 

Exige maior controle entre funcionários e sistema de automação 

Funcionários devem ser qualificados 

 

Em: http://www.portalresiduossolidos.com/central-de-triagem/ 
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Tratamento Bioquímico 

 

 BIODIGESTÃO 

 

A biodigestão é o processo químico por meio do qual pode-se criar gás.  

 

O biogás é uma mistura de gases – cerca de 75% metano e 25% CO² – criados 

a partir da decomposição de resíduos orgânicos. Este processo que ocorre 

num “Biodigestor” permite criar um ambiente onde bactérias que digerem 

matéria orgânica em condições anaeróbicas (isto é, em ausência de 

oxigênio)produzem gases que podem ser utilizados na produção de energia 

elétrica, térmica e mecânica, além de o adubo/fertilizante que resulta ao final do 

processo (PORTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PRS, 2013). 

 

São apresentas2 tipos de biodigestores: 

 

 Biodigestores sem automação e controle de processo  

(biodigestores indianos) 

 

“Pelo fato de não haver controle e automação, as bactérias responsáveis pela 

decomposição e geração de metano sofrem as influencias externas de 

temperatura além de outros processos internos e produzem metano de uma 

forma muito ineficiente”. 

 

 Biodigestores com automação e controle de processo  

(biodigestores alemães) 

 

Seu objetivo principal é aumentar a eficiência do processo para gerar mais 

metano com a menor quantidade de matéria orgânica possível e assim, fazer o 

empreendimento um negócio altamente lucrativo. Esse aumento de eficiência 

depende de um estudo primário sobre os tipos de matérias orgânicas e sua 

posterior adaptação da automação. 
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Biodigestores 

 

Figura 34: Mini Biodigestor Anaeróbico "CAVALO MARINHO" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Mini Biodigestor em bombona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Biodigestor usado para municípios 

 

Fotos: ISAORG 
Em: http://www.isaorg.org.br/PROJETOS/mini-biodigestor.htm 

Fotos: ISAORG 
Em: http://www.isaorg.org.br/PROJETOS/mini-biodigestor.htm 

 
Em: http://www.paraisoweb.com.br/noticias/ 

 
Em: http://www.avesuy.com.br/index.php/biodigestores/ 
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 COMPOSTAGEM 

 

A compostagem é o processo natural de decomposição biológica de materiais, 

de origem animal e vegetal, pela ação de microrganismos. Para que o processo 

de decomposição ocorra é necessário que os resíduos orgânicos possuam 

carbono em sua estrutura. Acompostagem pode ser aeróbia ou anaeróbia, em 

função da presença ou não de oxigênio no processo (ManualRS – IBAM). 

 

São identificados 2 tipos de compostagem: 

 

Compostagem anaeróbica 

 

Decomposição é realizada por microrganismos que podem viver em ambientes 

sem a presença de oxigênio; ocorre em baixa temperatura, com exalação de 

fortes odores, e leva mais tempo até que a matéria orgânica se estabilize. 

 

Compostagem aeróbica 

 

Processo mais adequado ao tratamento do lixo domiciliar, a decomposição é 

realizada por microrganismos que só vivem na presença de oxigênio. A 

temperatura pode chegar a até 70ºC, os odores emanados não são agressivos 

e a decomposição é mais veloz. O produto da compostagem aeróbica é o 

“composto orgânico” que serve como recondicionador de solos e fertilizante. 

 

Fases da Compostagem 

 

1. Fase de "bioestabilização", caracteriza-se pela redução da temperatura 

da massa orgânica que, após ter atingido temperaturas de até 65°C, 

estabiliza-se na temperatura ambiente. Esta fase dura cerca de 45 dias 

em sistemas de compostagem acelerada e 60 dias nos sistemas de 

compostagem natural. 

2. Fase de "maturação", dura mais 30 dias. Nesta fase ocorre a 

humificação e a mineralização da matéria orgânica. 
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Composteiras 

 

Figura 37: Composteiras domésticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Composteiras industriais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Composterias nas escoas e nos municípios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 
Em: http://flores.culturamix.com/ 

Em: http://cisbra.eco.br/content/compostagem Em: http://permaculturaemcasa.wordpress.com/ Em: http://www.ufrgs.br/sga/fotos-de-composteiras-da-ufrgs 

Fotos 
Em: http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/13535 

Fotos 
Em: http://flores.culturamix.com/ 

Fotos 
Em: http://flores.culturamix.com/ 

Fotos 
Em: http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/13535 

Fotos 
Em: http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/13535 
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 LANDFARMING OU TRATAMENTO EM TERRA 

 

O tratamento em terra é um processo de “biorremediação” utilizada para a 

descontaminação de solos poluídos.   

 

O processo consiste na degradação biológica de resíduos em uma camada 

superior de solo, que é periodicamente revolvida para haver aeração. O solo 

degradado e contaminado e misturado com um solo limpo e com nutrientes 

adequados para o crescimento das bactérias e/ou fungos que irão degradar os 

contaminantes. Para que este processo apresente a eficiência requerida, faz-se 

necessário a adição de nutrientes, especialmente fósforo, nitrogênio e potássio, 

pois o aumento da concentração de carbono orgânico no solo aumenta a 

demanda de nutrientes pelos microrganismos.(PORTAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS – PRS, 2013). 

 

 

 BIOPILHA 

 

O método de biopilha é uma variante do landfarming e se diferencia porque 

durante o processo são adicionados diferentes nutrientes e agua. 

 

A tecnologia de Biopilhas envolve a construção de células ou pilhas de solo 

contaminado de forma a estimular a atividade microbiana aeróbica dentro da 

pilha através de uma aeração muito eficiente. A atividade microbiana pode ser 

aumentada pela adição de umidade e nutrientes como nitrogênio e fósforo. As 

bactérias degradam os hidrocarbonetos adsorvidos nas partículas de solo, 

reduzindo assim suas concentrações (Conselho Regional de Química – IV 

Região).  

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

Biopilha 

 

Figura 40: biopilhas municipais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landfarming 

 

Figura 41: Landfarming para recuperação de solo contaminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em: http://www.revistaminerios.com.br/ 

 
Em: http://www.essencis.com.br/ 

 
Em: http://www.etecllc.com/landfarming-bioremediation.asp/ 

 
Em: http://www2.epa.gov// 

 
Em: http://www.etecllc.com/landfarming-bioremediation.asp/ 

 
Em: http://www.etecllc.com/landfarming-bioremediation.asp/ 
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Tratamento Térmico 

 

 PIRÓLISE 

 

Características 

 

A pirólise consiste na decomposição química do resíduo orgânico por calor na 

ausência de oxigênio. Os resíduos selecionados devem ser triturados e 

enviados a um reator pirolítico onde os compostos orgânicos são volatilizados e 

parcialmente decompostos.  Além do produto principal, o bio‐óleo, resultam 

deste processo carvão vegetal e gases que podem ser aproveitados para a 

geração de energia (CESET - UNICAMP, 2010). 

 

Aplicação 

 Resíduos orgânicos (biomassa) 

 

Vantagens  

 

 Redução substancial do volume de resíduos a ser disposto (cerca de 

95%). 

 

Desvantagens 

 

 Custo elevado;  

 Manutenção difícil, exigindo trabalho constante de limpeza; 

 Elevado risco de contaminação do ar, com geração de dioxinas a partir 

da queima de materiais clorados existentes nos sacos de PVC e 

desinfetantes. 
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Reatores pirolíticos  

 

Figura 42: Reator pirolítico industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Reator pirolítico para soluções municipais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Bio-óleo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em: http://www.naturezalimpa.com/tecnologia.asp 

 
Foto: Natureza Limpa - Unaí - MG 

Em: http://www.naturezalimpa.com/apresentacao.asp 

 
 

Em: https://www.youtube.com/watch?v=xlvLT7wLdws 
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 GASEIFICAÇÃO 

 

Características 

 

A gaseificação é o processo de reação de carbono com o vapor para produzir 

hidrogênio e monóxido de carbono. Nesse processo ocorre a conversão da 

matéria-prima sólida ou líquida em gás por meio de oxidação parcial, sob a 

aplicação de calor (ENGEBIO ENGENHARIA, 2012) 

 

Aplicação 

 Resíduos orgânicos (biomassa) 

 

Vantagens  

 

 Baixo custo do serviço; 

 Capacidade de processamento do lixo urbano; 

 Economia de combustível fóssil aplicado à geração de eletricidade 

(Produção de energia de 67,5 mil MW por ano); 

 As cinzas e o carbono residual permanecem no gaseificador, diminuindo 

assim a emissão de partículas; 

  O combustível resultante é mais limpo e, na maioria dos casos não há 

necessidade de controle de poluição. 

 Redução de poluentes e doenças. 

 

Desvantagens 

 

 Custo elevado;  

 Manutenção difícil, exigindo trabalho constante de limpeza; 
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Gaseificadores 

 

Figura 45: Mini Gaseificador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Gaseificador industrial 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Figura 47: Gaseificador industrial de grande escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Em: http://www.cimm.com.br/ 

 
 

Em: http://projetoseciencia.blogspot.com.br/ 

 
 

Em: https://www.swe.siemens.com/ 

 
 

Em: http://ambiente.kohn.eco.br/2012/05/11/uma-cidade-sem-lixo/ 

 
 

Em: http://www.cimm.com.br/ 
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 INCINERAÇÃO 

 

Trata-se de um método de destruição do lixo por meio da queima dos resíduos. 

 

Processo de oxidação a alta temperatura que destrói ou reduz o volume ou 

recupera materiais ou substâncias (ABNT, 1990). 

 

Características 

 

A incineração é um processo de combustão controlada com temperaturas 

acima de 900ºC, para transformar resíduos sólidos,líquidos e gases 

combustíveis, em dióxido de carbono.De acordo com as características 

apresentadas após o processo de incineração, os resíduos poderão ser 

dispostos em aterros sanitários ou até mesmo serem reciclados(CESET - 

UNICAMP, 2010). 

. 

Aplicação 

 Resíduos sólidos e RSS 

 

Vantagens  

 

 Reduz o volume do lixo; 

 Destrói as características perigosas do lixo;  

 A energia proveniente pode ser transformada em vapor ou em 

eletricidade. 

 

Desvantagens 

 

 Custo elevado;  

 Exige a presença de pessoas treinadas; 

 Libera gases que podem poluir a atmosfera provocando impactos 

ambientais; 

 Os gases resultantes da incineração são tóxicos e devem passar por um 

processo de tratamento. 
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Incineradores  

 

Figura 48: Incinerador de RSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Incinerador formato chaminé  

 

 

 

Figura 50: Incinerador de resíduos domiciliares 

 

 

 

 

 
 

Em: http://www.maqbrit.com.br/incinerador_lixo.html 

 
 

Em: http://www.boahora.com.br/ 

 
 

Em: http://org2.salsalabs.com/ 
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 PLASMA 

 

Quando aplicado muita energia ao gás em processos térmicos este vira 

plasma. 

 

O plasma é o gás ionizado por meio de temperaturas superiores a 3000 ºC, 

tornando‐se uma forma especial de material gasoso que conduz eletricidade. A 

característica de alta energia e temperatura do plasma permite um tempo de 

reação curto em relação ao incinerador clássico, permitindo uma velocidade de 

destruição mais alta e a construção de reatores menores (CESET - UNICAMP, 

2010). 

 

Características 

 

O estado molecular do plasma se caracteriza pela ionização dos átomos, ou 

seja, os átomos recebem tanta energia que os elétrons se desprendem do 

núcleo atômico (PORTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PRS, 2013). 

 

Aplicação 

 Resíduos sólidos 

 

Vantagens  

 

 Tempo de reação curto;  

 Não produz efluentes ou emissões tóxicas; 

 Reduz os resíduos a uma fração inferior a 1 %; 

 Possibilita a eliminação de passivos ambientais.  

 

Desvantagens 

 

 Custo elevado;  

 Exige a presença de pessoas treinadas. 
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Plasma 

 

Figura 51: Jato de plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Trocha de plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Forno de plasma térmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Em: http://www.ifi.unicamp.br/ 

 
 

Em: http://www.ifi.unicamp.br/ 

 
 

Em: http://fornodeplasmacem414.blogspot.com.br/ 
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DISPOSIÇÃO FINAL 

 

De acordo com a Resolução CONAMA 358/05 a disposição final de resíduos 

consiste na prática dedispor os resíduossólidos devidamente separados, 

tratados e em áreas preparadas. 

 

Disposição final adequada é o aterramento planejado dos resíduos sólidos, 

controlado tecnicamente quanto aos aspectos ambientais, de modo a evitar a 

proliferação de vetores e riscos ao homem e ao meio ambiente. As formas 

adequadas de aterramento são: aterro controlado e aterro sanitário. Entretanto, 

no Brasil, por exemplo, verificasse ainda um percentual elevado de lixões 

(Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos - Guia do Professional em 

Treinamento, ReCESA). 

 

Os métodos de disposição final são – CEMPRE 

 

 Lixão (forma inadequada) 

 

 Aterro Controlado (melhorias no lixão) 

 

 Aterro Sanitário (resíduos urbanos) 

 

 Aterro Industrial (resíduos classe 1) 
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 LIXÃO  

 

É uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se 

caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o solo, sem medidas de 

proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. O mesmo que descarga de 

resíduos a céu aberto (IPT/CEMPRE, 1995). 

 

Desvantagens: 

 Contaminação das águas superficiais e subterrâneas, do ar e do solo; 

 Produção de chorume e gases; 

 Impactos sociais: catadores e famílias vivendo nos lixões e dependendo 

da renda obtida na catação 

 Não existe nenhum controle quanto aos tipos de resíduos depositados e 

quanto ao local de disposição dos mesmos. Os resíduos domiciliares e 

comerciais são depositados juntamente com os industriais e 

hospitalares; 

 Facilita a proliferação de vetores (moscas, baratas, ratos, etc.); 

 Risco de incêndios causados pelos gases gerados pela decomposição 

dos resíduos e de escorregamentos; 

 Formação de pilhas sem critérios técnicos. 

 

Figura 54: Lixão ou Vazadouro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Em: http://www.lixo.com.br 
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 ATERRO CONTROLADO  

 

Caracteriza-se pela disposição do lixo em local controlado, onde os resíduos 

sólidos recebem uma cobertura de solos ao final de cada jornada 

(IPT/CEMPRE, 1995). O aterro controlado é considerado uma solução 

intermediária entre o lixão e o aterro sanitário. É uma tentativa de transformar 

lixões em aterro. Primeiro, procura-se isolar a área de um antigo lixão com uma 

cobertura de manta plástica impermeável, para evitar que a água da chuva 

carregue mais chorume para os lençóis freáticos, e depois cria-se uma 

cobertura de terra com grama para não atrair animais que podem transmitir 

doenças. Nesse local, constroem-se chaminés para liberar os gases e se tenta 

captar o chorume por bombeamento, levando-o para cima da pilha de lixo. 

Dessa forma, diminui-se a eventual contaminação dos lençóis freáticos. Em 

seguida, suas laterais são revestidas com um plástico bem espesso, da mesma 

forma que um aterro sanitário(ECOCHOICE). 

 

Desvantagens: 

 

 As mesmas do Lixão se não houver permeabilização do terreno, 

tratamento do chorume e dos gases produzidos. 

 

Figura 55: Aterro Controlado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Em: http://www.ecochoice.com.br/dicas.aspx?category=1&idd=39 
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 ATERRO SANITÁRIO  

 

Técnica de disposição de resíduos sólidos no solo, sem causar danos ou riscos 

à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais. Utiliza 

princípios de engenharia para confinar resíduos sólidos à menor área possível 

e reduzi-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de terra 

na conclusão da jornada de trabalho ou a intervalos menores, se necessário 

(IPT/CEMPRE, 1995). 

 

Aplicação 

 Resíduos sólidos urbanos 

 

Vantagens  

 

 Baixo custo em relação a outras opções de tratamento e disposição final 

de resíduos; 

 Pode ser utilizado para uma grande variedade de resíduos. 

 

Desvantagens 

 

 Não trata os resíduos e requer áreas cada vez maiores; 

 Sofre ação das condições climáticas; 

 Apresenta risco de contaminação do solo e da águasubterrânea,  

 

Requisitos obrigatórios para operacionalização 

 

 Impermeabilização 

 Drenagem pluvial 

 Coleta e tratamento do percolado  

 Drenagem de gases 

 Monitoramento do aquífero e do solo 
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Aterro Sanitário 

 

Figura 56: Aterro sanitário municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Layout do Aterro Sanitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Em: http://www.lavras.mg.gov.br/?p=13345 

 
 

Em: http://www.santecresiduos.com.br/ 
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 ATERRO INDUSTRIAL  

 

Disposição final de Resíduos Classe I ou IIbaseada em técnicas e critérios 

operacionais de engenharia, onde é garantido o confinamento seguro dos 

rejeitos industriais perigosos(IPT/CEMPRE, 1995). 

Aplicação 

Resíduos classe I ou II: Pilhas e baterias, solo contaminado, materiais com 

amianto, refratários, entulho de construção, pirotécnicos, bombonas, tambores 

vazios, entre outros. 

 

Vantagens  

 Baixo custo em relação a outras opções de tratamento e disposição 

 Pode ser utilizado para uma grande variedade de resíduos 

 

Desvantagens  

 Necessita de uma grande área física para construção e operação 

 Gera um passivo que precisa ser continuamente monitorado 

 

Operações de monitoramento 

 

 Gases 

 Água subterrânea  

 Composição dos resíduos 
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Aterro Industrial 

Figura 58: Aterro Industrial Classe I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Em: http://www.lixo.com.br/content/view/201/146/ 

 
 

Em: http://www.proambientaltecnologia.com.br/ 

 
 

Em: http://www.proambientaltecnologia.com.br/ 
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Tabela 17: Vantagens e desvantagens de diferentes destinações de resíduos 

Discriminação Lixão Aterro sanitário Incinerador 
Usina de 

compostagem 

Definição 

Local onde o lixo 
urbano ou 
Industrial é 
acumulado de 
Forma rústica, a céu 
aberto, 
Sem qualquer 
tratamento. 
Em sua maioria são 
clandestinos 

Processo utilizado 
para a disposição 
de resíduos sólidos 
– doméstico e 
industrial – no solo 
impermeabilizado, 
com sistema de 
drenagem para o 
chorume 

Local onde é feita 
a queima 
controlada do lixo 
inerte 

Local onde a matéria 
orgânica é segregada 
e submetida a um 
tratamento que visa a 
obtenção do composto 

Vantagem 

No curto prazo, é o 
meio mais barato de 
todos, pois não 
implica em custos 
de tratamento nem 
controle 

Solução mais 
econômica, pode 
ocupar áreas já de- 
gradadas, como 
antigas minerações 

Propicia uma 
redução no volume 
de lixo; destrói a 
maio- ria do 
material orgânico e 
do material 
perigoso, que no 
aterro causa 
problemas; não 
necessita de áreas 
muito grandes; 
pode gerar energia 
através do calor 

O composto originado 
pode vir a ser usado 
como adubo na 
agricultura ou em 
ração para animais, e 
poderá ser 
comercializado. Reduz 
a quantidade de 
resíduos a ser 
dispostos no aterro 
sanitário 

Desvantagem 

Contamina a água, o 
ar e o solo, pois a 
decomposição do 
lixo sem tratamento 
produz chorume, 
gases e favorece a 
proliferação de 
insetos (baratas, 
moscas), ratos e 
germes patológicos, 
que são vetores de 
doença 

Tem vida útil curta; 
se não houver 
controle pode 
receber resíduos 
perigosos como lixo 
hospitalar e nuclear. 
Se não for feito com 
critérios de 
engenharia, pode 
causar os mesmos 
problemas do lixão; 
os materiais 
recicláveis não são 
aproveitados 

É um sistema caro 
que necessita de 
manutenção 
rigorosa e 
constante. Pode 
lançar diversos 
gases poluentes e 
fuligem na 
atmosfera 
(dioxinas). Suas 
cinzas concentram 
substâncias 
tóxicas com 
potencial de 
contaminação do 
ambiente 

Quando implantado 
com técnicas 
incorretas pode causar 
transtornos às áreas 
vizinhas, como mau 
cheiro e proliferação de 
insetos e roedores, 
produzindo com- 
postos de baixa 
qualidade e 
contaminados com 
metais pesados, se 
houver falhas na 
separação 

     
Fonte: Gonçalves, 1997 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada no processo de elaboração do Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos de Tijucas do Sul – 

PMGIRSU-TS, apoiou-se no processo participativo e na pesquisa de campo realizada 

nas visitas ao município. Foi prioridade ter conhecimento da realidade local e das 

potencialidades do município através de um diagnóstico socioambiental. Este 

diagnóstico foi possível devido à pesquisa etnográfica usada como método para ter 

acesso às comunidades e conhecer como funciona a gestão dos resíduos sólidos. A 

etnografia, técnica proveniente da disciplina de Antropologia que consiste no estudo 

de um objeto por vivência direta da realidade onde este se insere permitiu que fosse 

possível conhecer as comunidades fazendo parte das atividades cotidianas e 

vivenciando como são tratados os resíduos nos diferentes setores que conformam a 

cidade.  

 

O trabalho foi estruturado por fases, desenvolvendo-se o Diagnóstico, a Análise e o 

Prognóstico preliminarmente. 

 

Para vincular a população e os diferentes atores do município no levantamento do 

Diagnóstico foi levado a cabo uma (1) Audiência Públicae foi aplicado o Questionário 

Municipal para conhecer a situação que vivem os cidadãos de Tijucas do Sul. A 

Audiência Pública, além de reforçar o exercício da democracia no âmbito municipal, 

serviu como espaço para a discussão e troca de informações entre os participantes. E, 

o Questionário Municipal ajudou na compilação de dados sobre o sistema de coleta 

atual e permitiu que na análise e prognóstico, as preocupações, demandas e 

sugestões dos cidadãos fossem acolhidas. 

 

Para completar a fase do Diagnóstico foi realizada a pesquisa de campo no 

deslocamento pelas 30 comunidades rurais no trecho do eixo principal do Campo Alto 

até a Lagoa. O reconhecimento do território e das praticas das comunidades foi 

determinante para identificar como é executada a gestão de resíduos sólidos. Foram 

realizadas entrevistas com atores sociais e políticos do município e foi levantado um 

registro fotográfico da disposição dos resíduos.  

 

Uma vez compilados e tratados os dados foi possível desenvolver a Análise e realizar 

o Prognóstico preliminar para planejar as ações que devem ser aderidas nomunicípio 

para administrar adequadamente o sistema de resíduos sólidos.  
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As fontes de dados utilizadas para realizar o levantamento do diagnostico do município 

foram: A legislação, as Normas Técnicas, o Plano Diretor Municipal de Tijucas do Sul 

– PDM-TS, o PRGRSU-PR 2013, o PEGIRSU-PR 2013, o caderno estatístico do 

IPARDES 2013, o Censo do IBGE 2010, os relatórios do SEMA 2011 e as pesquisas 

de SIAB 2013.  

Os dados primários foram obtidos durante a Audiência Publica e a partir das respostas 

do Questionário Municipal que foi aplicado. 

 

A função do diagnóstico no setor dos resíduos sólidos é apontar a caracterização e a 

quantidade de resíduos gerados no município, bem como a destinação e tratamento 

que recebem nos diferentes bairros e comunidades. E, para que um diagnóstico 

chegue o mais próximo possível da representação da realidade, seus dados devem 

ser coletados a partir de fontes diversas, priorizando a coleta de informações em 

campo e a participação da sociedade.   

 

Para a elaboração do diagnostico foram abordados dez (10) elementos constitutivos 

da Rota Tecnológica dos Resíduos Sólidos: 

 

 Origem dos resíduos 

 Composição dos resíduos 

 Separação dos Resíduos 

 Acondicionamento dos Resíduos 

 Disposição para Coleta 

 Coleta e Transporte 

 Trajeto da Coleta 

 Armazenamento 

 Tratamento 

 Destinação dos resíduos 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

A Audiência Púbica realizada em 15 de julho de 2014, nas dependências do Salão 

Paroquial da Igreja Matriz de Tijucas do Sul (ATA anexa no documento) teve como 

objetivo envolver os representantes do governo e de setores da sociedade num 

processo de gestão participativa para conhecer as potencialidades e desafios da 

realidade do município no que respeita a gestão e tratamento dos resíduos sólidos e 

definir a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos – PMGIRSU-TS. 

 

A abertura da audiência foi feita pelo senhor Marcos Rauth assessor da Secretaria de 

Agricultura apresentado o engenheiro Rene Janzen, coordenador adjunto do 

PMGIRSU-TS e responsável técnico da empresa Trajeto Engenharia e Comercio que 

fez uma explanação sobre a importância da elaboração do Plano de Gerenciamento. 

 

Estavam presentes, além da empresa de consultoria, a equipe técnica municipal das 

Secretarias de Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e Obras Publicas, e uma cidadã 

membro da comunidade que convive com um problema de resíduos devido a prática 

inadequada de um vizinho residente do bairro que é um catador de resíduo 

independente.  

 

A apresentação em Power Point realizada pela empresa consultora expõe cinco 

questionamentos para introduzir o tema da gestão de resíduos no munícipio:  

 

1. Porque um Plano de Gestão de Resíduos Sólidos - PMGIRSU deve ser 

desenvolvido? 

 

2. Porque é importante o papel do administrador público e dos munícipes na 

elaboração dos PMGIRSU? 

 

3. Porque é importante a mudança no pensamento e nos valores? 

 

4. Quais os benefícios do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos? 

 

5. Qual é a situação do município de Tijucas do Sul? 
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Figura 60: Audiência Pública  

 

 

 

 

Após a apresentação deu-se início à parte de preguntas e respostas. Os temas que 

foram discutidos e que alertaram a situação sobre como esta sendo enfrentada e 

executada a gestão de resíduos no município foram os seguintes: 

 

 As audiências publicas devem ser aproveitadas como espaços para vincular 

pessoas com diferentes objetivos. 

 

 Antes da elaboração do Plano se deve ter conhecimento sobre quem são os 

lideres municipais em temas relacionados à gestão dos resíduos.  

 

 Ume vez apesentado o Plano este deve ser aprovado pela Câmara. 

 

 As metas devem incluir projetos de conscientização nas comunidades. 

 

 Deve fazer-se um mapeamento sobre as pessoas vinculadas ao trabalho de 

coleta de resíduos e trabalhar em projetos de inserção social de catadores. 

 

 Melhorar a disposição das lixeiras nos bairros. Lixeiras mas duráveis e 

adequadas ao clima. 

 

  Involucrar as crianças fazendo projetos como o “Lixo por Flores” desenvolvido 

anteriormente pela Secretaria de Educação. 

 

Maria A.D Guevara Maria A.D Guevara 
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 Informar a população sobre a problemática do resíduo e sobre como a 

inadequada gestão afeta a qualidade de vida e as finanças públicas.  

 

 Visualizar o problema esclarecendo e lembrando a comunidades qual deve ser 

o caminho dos resíduos para adequada coleta e destinação. 

 

 Desenvolver programas de inclusão de catadores e formação ou 

profissionalização para pessoas que trabalham com resíduos e reciclagem.  

 

 Educar sobre as fases dos resíduos: geração, composição, coleta, destinação 

e transformação.  

 

 A elaboração do plano deve expor como será absorvido e melhorado o trabalho 

que atualmente é feito pela prefeitura e a empresa Transresiduos.  

 

 Os cidadãos têm direito de pedir o “quadro de postura do município” sobre os 

temas que considerem estão sendo negligenciados ou executados de maneira 

insuficiente.  

 

 Os resultados da audiência publica devem ajudar a definir um Grupo de Gestão 

para trabalhar de maneira participativa contando com a colaboração dos 

diferentes setores do governo municipal e a população de Tijucas do Sul. 

 

 O grupo de gestão deve fornecer a empresa consultora as informações 

relevantes do município e participar ativamente das discussões no processo de 

elaboração do PMGIRSU-TS.  
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RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO MUNICIPAL 

 

Na elaboração do PMGIRSU-TS o instrumento de coleta de dados primário foi o 

Questionário Municipal aplicado durante o trabalho de campo e as visitas realizadas 

ao município.  As informações coletadas no questionário foram necessárias para 

conhecer a real capacidade dos municípios, a fim de identificar necessidades, planejar 

soluções, avaliar o desempenho das estruturas implementadas pela prefeitura e 

conhecer sobre os serviços prestados.  

 

Com a compilação das respostas do questionário se da inicio ao processo de 

levantamento de dados para conhecer a situação atual da gestão de resíduos sólidos 

no município de Tijucas do Sul e elaborar um diagnóstico. 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA CONHECER A SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO – QSAM 

CEMPRE, 2000 (Manual de Gerenciamento) 

 

 

PREGUNTAS SOBRE A LEGISLAÇÃO: 

 

1. A Prefeitura sabe das responsabilidades quanto ao resíduo, no âmbito 

municipal, estadual e federal, em sua cidade? 

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

2. Existe um Plano Estadual de Resíduos Sólidos em seu Estado? Em caso 

afirmativo, como se enquadra o seu município? 

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não 

 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos esta em processo de licitação, atualmente 

existe o Plano de Regionalização de Gestão de Resíduos Sólidos do Paraná – 

PRGRSU-PR. O município de Tijucas do Sul se enquadra no PRGIRSU – PR na 

Região 19 fazendo parte da sede Curitiba e seguindo as disposições da PNRS. 
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3. Existe um Inventário Estadual de Resíduos Sólidos em seu Estado? Em 

caso afirmativo, como seu município está classificado? 

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

Existe o “Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no 

Estado do Paraná 2012” elaborado pelo IAP e o DLAP que mostra as taxas e índices 

dos resíduos sólidos gerados e coletados no Estado. O município de Tijucas do Sul se 

classifica dentro dos municípios de abrangência do ERCBA – Escritório Regional de 

Curitiba da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – IAP. 

 

4. Existe um Plano Diretor Regional de Resíduos Sólidos que abranja seu 

Município? Em caso afirmativo, como as soluções definidas para seu município 

estão sendo cumpridas? Caso não estejam sendo cumpridas, por quê? 

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

O PRGRSU-PR apresenta a divisão do estado em 20 Regiões onde para cada Região 

foi definido um município como Sede Administrativa da Região. Tijucas do Sul faz 

parte da Região 19 e Curitiba é seu município Sede. 

 

5. Seu município tem um Plano Diretor? Em caso afirmativo, como o resíduo 

municipal á contemplado neste Plano? 

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

No Plano Diretor Municipal de Tijucas do Sul – PDM-TS se informa que o resíduo é 

coletado pela prefeitura e levado para o aterro da Cachimba, em Curitiba. O município 

se enquadra no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região 

Metropolitana de Curitiba.   
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6. Seu município tem um Plano Diretor Municipal de Resíduos Sólidos?  

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não 

 

 

PREGUNTAS SOBRE A LEGISLAÇÃO /DISPOSIÇÃO/PROCESSAMENTO: 

 

1. Seu município já sofreu alguma sanção, por parte do Poder Público 

Estadual, sobre sua disposição de resíduo? Em caso afirmativo, quais as 

medidas tomadas? 

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

A sanção foi determinada pelo IAP devido ao Lixão irregular. As medidas tomadas 

incluem a licitação para elaboração do Plano de Gerenciamento do município – 

PMGIRSU-TS.  

 

2. Quais os documentos necessários para aprovação, por parte da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente IAP, de um local onde será feito uma 

Usina de Tratamento (separação - gravimetria) ou uma de queima? Quais os 

Documentos necessários para instalação da usina de separação?  

 

Resposta: 

Os documentos necessários para usinas de tratamento são indicados na Portaria IAP 

nº 224/07 sobre “Gerenciamento dos Resíduos Sólidos”. Para as Atividades de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos é necessária a obtenção da Licença de 

Operações. E, para realizar procedimentos de transporte, armazenamento, tratamento 

e disposição final de resíduos sólidos, tais como, Incineração; Co-processamento; 

Aterro, e Uso agrícola de resíduos são necessárias as Autorizações Ambientais - AA. 

Todos os pedidos serão revisados pela Câmara técnica de avaliação de AA do IAP. 
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PERGUNTAS SOBRE A LEGISLAÇÃO/AGUA: 

 

1. O resíduo, em seu município, está poluindo os recursos hídricos da 

região/bacia hidrográfica (rios, lagos, lagoas, poços, nascentes e água 

subterrânea)?  

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não  

 

Existe um Lixão no município que carece de controles e resíduos são lançados em rios 

e lugares de preservação ambiental. 

 

2. Existe uma Política Estadual de Recursos Hídricos em seu Estado? Em 

caso afirmativo, seu Estado já foi dividido em UGRHIs - Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos? Em que Bacia Hidrográfica seu município 

se localiza? 

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

Existe a politica de mananciais do sistema integrado da Região Metropolitana de 

Curitiba – RMC. O estado do Paraná não esta dividido em 12 Unidades Hidrográficas. 

Tijucas do Sul pertence à Bacia do Rio da Várzea que a sua vez pertence a Bacia 

Hidrográfica do Iguaçu. 

 

3. Já existem Comitês de Bacias formados em seu Estado? Em caso 

positivo, seu município já está representado em seu respectivo Comitê?  

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

Segundo o Instituto das Águas do Paraná, atualmente, estão instalados 5 Comitês de 

Bacias: Alto Iguaçu/Afluentes do Alto Ribeira, Jordão, Tibagi, Paraná 3, 

Pirapó/Paranapanema 3 e 4. Tijucas do Sul não se encontra representado em nenhum 

deles.  
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PERGUNTAS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E/OU COLETA DE 

RESÍDUO: 

 

1. Quais os tipos de resíduo produzidos no município? 

 

Resposta: 

(X) domiciliar  (X) público (X) comercial (X) de serviços de saúde  

(X) agrícola  (X) público (X) industrial (X) terminais rodoviários 

(X) entulho (   ) terminais ferroviários (   ) aeroportos (  ) portos  

 

2. Quais os tipos de resíduo que a Prefeitura ou empresa contratada coleta? 

 

Resposta: 

Resíduos Sólidos de Saúde RSS: Empresa SERQUIP (Unidade Curitiba). 

Rejeitos: Transresíduos. 

Recicláveis e Resíduo Municipal: Prefeitura 

 

3. O município cobra pelo serviço de limpeza urbana e/ou coleta de resíduo?  

Em caso positivo, qual a forma de cobrança? 

 

Resposta: 

(X) Sim () Não 

Taxa junto com a SANEPAR - ÁGUA/ESGOTO 

 

4. Qual o porcentual do Orçamento Municipal destinado aos serviços de 

limpeza Urbana e/ou coleta de resíduo?  

 

Resposta: 

No Caderno Estatístico do Município de Tijucas do Sul elaborado pelo IPARDES não 

se define o porcentual destinado aos serviços de limpeza e coleta de resíduo, embora, 

informasse as despesas em Assistência social por R$ 1.756.961,76 e as despesas em 

Saúde por 7.994.297,92. O total geral de despesas do município incluído todas as 

categorias é de R$ 30.869.851,56. 
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5. Quanto a Prefeitura gasta com os funcionário que realizam os serviços de 

limpeza pública por mês?  

 

Resposta: 

Despesas de serviços de limpeza pública (R$ 5,390) por mês. 

 

 

PERGUNTAS SOBRE COLETA, VARRIÇÃO E CAPINA: 

 

1. Existe varrição das vias públicas? Com que frequência?Qual é o número 

de pessoas envolvidas no serviço?  

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

Existe serviço de varrição que é executado diariamente por dois funcionários 

encargados da limpeza das vias públicas do centro e da praça.  

 

2. Existe limpeza de bueiros? Com que frequência?Qual é o número de 

pessoas envolvidas no serviço? 

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

Existe serviço de limpeza de bueiros que é executado por dois funcionários 

encargados da limpeza dos logradouros públicos.  

 

 

PERGUNTAS SOBRE ESTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

 

1. Existe estação de transferência de resíduos sólidos no município? 

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não 
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PERGUNTAS SOBRE DESTINO E QUANTIDADE DO RESÍDUO COLETADO: 

 

1. Onde se dá a destinação final do resíduo municipal?  

 

Resposta: 

A destinação de rejeitos e resíduos orgânicos do município é feita no Centro de 

Gerenciamento de Resíduos CGR-Iguaçu da ESTRE no Município de Fazenda Rio 

Grande na Região Metropolitana de Curitiba. A destinação dos recicláveis e feita na 

ARECICLA - Associação dos Agentes Ambientais de Tijucas do Sul. E, ainda existem 

pontos no controlados no município onde se destinam resíduos a céu aberto e sem 

controle. 

 

2. Como é feito o controle da quantidade de resíduo a ser destinado? 

 

Resposta: 

O controle dos resíduos gerados em feito através de pesagem por balança. O camião 

que coleta os rejeitos é pesado na sua chegada ao ESTRE. 

 

3. Assinale abaixo onde é feita a destinação? 

 

Resposta: 

Rejeitos e Resíduos Orgânicos = ESTRE (Aterro Sanitário do CGR-Iguaçu). 

Resíduos Sólidos de Saúde = SERQUIP (Empresa encarregada da estão de resíduos 

especiais e perigosos). 

Recicláveis e Resíduo Municipal= ARECICLA (Associação dos Agentes Ambientais de 

Tijucas do Sul) e Pontos de Compra e Venda Independentes de Recicláveis (foram 

mapeados 2 PCV no município). 

Resíduos sem Separação = Micro Lixões a céu aberto em diferentes pontos do 

município. 

 

4. Quem é (são) o(s) proprietário(s) da(s) área(s) utilizada(s) para a 

disposição final dos resíduos? 

 

Resposta: 

ESTRE = propriedade privada. 

ARECICLA = propriedade pública municipal. 

SERQUIP = propriedade privada. 
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PCV = propriedade privada. 

Micro Lixões = propriedade privada e propriedade pública municipal. 

 

5. Onde fica(m) o(s) local(ais) de destinação do resíduo? Fora do perímetro 

urbano: próximo a residências, próximo a áreas com atividade agrícola/pecuária, 

próximo a áreas de proteção ambiental, outras áreas? 

 

Resposta: 

ESTRE = Localizado no Município de Fazenda Rio Grande na Região Metropolitana 

de Curitiba. 

ARECICLA = Localizada no Município de Tijucas do Sul na comunidade de Postinho. 

SERQUIP = Localizada no Município de Curitiba. 

Micro Lixões = Localizados ao longo do eixo principal do Campo Alto até a Lagoa. 

 

6. Quanto a Prefeitura gasta com os serviços de destinação final do resíduo 

por mês? 

 

Resposta: 

(R$ 23.000) por mês 

 

PERGUNTAS SOBRE A COLETA E DESTINAÇÃO DE ENTULHO: 

 

1. Existe coleta de entulhos e de bens móveis inservíveis?  

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não 

 

Não existe a pratica de rotina, no entanto a Prefeitura realiza a coleta de entulhos por 

agendamento. 

 

2. Qual o destino do entulho?  

 

Resposta: 

Embora parte dos entulhos vai para a ARECICLA no caminhão de recicláveis da 

prefeitura, a maioria deste resíduo e despejado em terrenos baldios, vias públicas e 

locais proibidos. 
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3. Existe fiscalização por parte da Prefeitura sobre o entulho coletado por 

Empresas Privadas?  

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não 

 

 

PERGUNTAS SOBRE COLETA E DESTINO FINAL DO RESÍDUO DOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE: 

 

1. A Prefeitura coleta RSS?  

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

Os Resíduos Sólidos de Saúde – RSS são terceirizados a empresa SERQUIP. 

 

2. Em caso positivo, em que tipo de veículo? Em veículo destinado a coletar 

exclusivamente resíduo das unidades de saúde e hospitalares? Em veículo 

destinado a coletar resíduo comum? Outro? Qual? 

 

Resposta: 

Os RSS são embalados em bombonas de termoplásticos e transportados em veículos 

exclusivos para coleta deste tipo de resíduos. O transporte dos resíduos é 

estabelecido de acordo com o tamanho da bombona (para bombonas de 200 litros 

serão utilizados caminhões tipo baú e para bombonas de 50 e 20 litros serão utilizados 

furgonetes).  

 

3. Como é feito o tratamento do resíduo nas unidades de saúde? 

 

(  ) Incinerador  (  ) Queima a céu aberto  (  ) Microondas (  ) Forno  

(  ) Autoclave  (  ) Outra    (  ) Qual  

 

Resposta: 

Não existe tratamento feito nas unidades de saúde. 
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4. Como é feita a destinação deste tipo de resíduo?  

 

Resposta:  

Os RSS são destinados a Incineração e Autoclave nas dependências da SERQUIPE. 

O local de destinação é exclusivo para disposição de resíduos hospitalares e de alto 

risco. 

 

5. Qual é o custo de todo este serviço para a Prefeitura por mês?  

 

Resposta:  

(R$ 3.700) por mês   

 

PERGUNTAS SOBRE INFORMAÇÕES DE CATADORES DE RESÍDUO: 

 

1. A Prefeitura tem conhecimento sobre a presença de catadores na(s) 

unidade(s) de destino final do resíduo?  

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não  (  ) Total (  ) Até 14 anos (  ) Maior de 14 anos 

 

2. Existe algum trabalho social desenvolvido com os Catadores?  

Qual?  

(  ) Cadastro de catadores em unidades de destino final e encaminhamento a 

postos de trabalho; (  ) Encaminhamento a programas de coleta seletiva em 

postos de trabalho e renda; (  ) Outros;  (  ) Qual  

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não 

 

No município não existe atualmente desenvolvimento de trabalho social sobre inclusão 

dos catadores. Existe a ARECICLA (Associação dos Agentes Ambientais de Tijucas 

do Sul) e os Pontos de Compra e Venda Independentes de Recicláveis onde 

trabalham pessoas da comunidade.  
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3. Os catadores são ligados a cooperativas ou associações?  

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não 

 

4. Existem residências sobre os lixões?  

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não 

 

Não existem residências sobre os lixões mais sim nas proximidades num radio de 5 a 

10 metros. 

 

 

PERGUNTAS SOBRE O SERVIÇO DE LIMPEZA E OU COLETA DE RESÍDUO: 

 

1. Existe serviço de atendimento ao público?  

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

O serviço prestado pela prefeitura é realizo nos horários de coleta nas terças feiras de 

toda semana. Embora as informações coletadas no trabalho de campo indicam que a 

coleta não acontece com rigorosidade todas as semanas. 

 

2. Dos serviços solicitados, quais os de maior número de solicitações? 

 

Resposta: 

Cumprimento da coleta semanal estabelecida 

 

3. Qual é a avaliação pela população dos serviços de Limpeza Pública? 

 

Resposta: 

(  ) Ótima (  ) Boa (  ) Regular (X) Péssima 
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PERGUNTAS SOBRE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO: 

 

1. Existe coleta seletiva no município?  

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

Embora exista coleta seletiva no município não esta estabelecida com critério e 

rigorosidade. 

 

3. De quem é a iniciativa do projeto e/ou implantação da coleta seletiva? 

 

Resposta: 

A iniciativa de implantação da coleta seletiva esta sendo levada a cabo pela prefeitura 

e pelos agentes ambientais prestadores de serviço na coleta seletiva de Tijucas do 

Sul. 

 

4. Se for iniciativa da Prefeitura, quantas pessoas trabalham neste serviço?  

 

Resposta 

(9) Pessoas  

 

5. Quala porcentagem estimada de cobertura pela coleta seletiva? 

 

Resposta: 

(%25) de cobertura 

 

6. Quais os materiais recuperados na coleta seletiva? 

 

Resposta: 

(X) Papel (X) plásticos(X) vidros   (X) metais não-ferrosos e ferrosos 

(X) Eletrônicos  

 

7. A coleta seletiva está tendo continuidade?  

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 



 
 

100 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
 

8. Qual o motivo de falha da coleta seletiva? 

 

Resposta: 

Quando a coleta seletiva falha é por causa da falta de conscientização , por escassez 

de recursos e por falta de local adequado para triagem. 

 

9. O que é feito com o material proveniente da coleta seletiva? 

 

Resposta: 

Embora o material proveniente da coleta seletiva é comercializado seus lucros são 

mínimos devido a falta de estruturação e planejamento da ARECICLA. 

 

10. Houve campanha de esclarecimento/conscientização na coleta seletiva?  

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não 

 

11. Qual a participação da população na coleta seletiva?  

 

Resposta: 

A participação da população na coleta seletiva e regular e se presenta muita 

resistência argumentada pela falta de motivação por parte da prefeitura. 

 

12. Existe participação de catadores na coleta seletiva?  

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

Existe participação de catadores na coleta seletiva através de organizações isoladas, 

especialmente, de famílias que tem como sustento a reciclagem de resíduos. Os 

catadores não fazem parte da rede de trabalho da prefeitura. 
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13. A Prefeitura sabe quanto do resíduo coletado seletivamente (em quilos ou 

toneladas por dia ou mês) deixa de ir para o local de destinação final (lixão ou aterro)? 

 

Resposta: 

(  ) Sim (X) Não 

(ton/dia) 

(ton/mes) 

 

 

PERGUNTAS SOBRE COLETA SELETIVA PREVENDO A SITUAÇÃO FUTURA DO 

MUNICÍPIO: 

 

1. O local para onde o resíduo é destinado hoje terá espaço suficiente para 

receber o resíduo no futuro? Em caso afirmativo, por quanto tempo? 

 

Resposta: 

(X) Sim (  ) Não 

 

O tempo de vida útil do local destinado hoje para recebimento de resíduos esta 

estimado até 2031 segundo dados do CONRESOL. 

 

2. Qual a situação do município em relação a: novos locais para a 

destinação do resíduo; Recuperação de áreas contaminadas por lixões; 

Programas de Educação e Conscientização Ambiental; Ações regionais. 

 

Resposta: 

Novos locais para a destinação do resíduo = O Plano de Regionalização de Gestão de 

Resíduos Sólidos - PRGRSU-PR prevê locais acondicionados para destinação de 

resíduos sólidos entre 2015 e 2023. 

Recuperação de áreas contaminadas por lixões = O IAP esta encaminhando projetos 

de escala regional para recuperação e preservação de áreas contaminadas. 

Programas de Educação e Conscientização Ambiental = O SEMA através do 

PRGRSU-PR esta desenvolvendo projetos de conscientização ambiental seguindo as 

diretrizes da PNRS e as metas do PLANARES. 

Ações regionais = A divisão em 20 Regiões prevista no PRGRSU-PR busca 

desenvolver ações regionais especificas a cada grupo de municípios. O Programa 

PARANA SEM LIXÕES é um exemplo. 
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DIRETRIZES 

 

As diretrizes apresentadas neste PMGIRSU seguem a ordem de prioridades 

que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS: 

 

Lei 12.305/2010 Art. 9 “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”. 

 

Estas diretrizes se traduzem na máxima segregação de resíduos nas fontes 

geradoras e na elaboração de um plano de coleta seletivacomo parte da 

elaboração de um sistema de gestão integrada apresentado como caminho 

para a melhoria do manejo dos resíduos sólidos urbanos no município, contido 

no PMGIRSU-TS.  

 

Princípio dos3Rs 

 

Um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo é apontado 

pelo Princípio dos 3R's - Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Fatores associados com 

estes princípios devem ser considerados, como o ideal de prevenção e não-

geração de resíduos, somados à adoção de padrões de consumo sustentável, 

visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2014) 

 

REDUZIR 

 

A redução é a primeira etapa do princípio dos 3R´s (Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar), e consiste em ações que visem à diminuição da geração de resíduos, 

seja por meio da minimização na fonte ou por meio da redução do desperdício. 

(UNIFESP). 
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Ações para a redução 

 

 Substituição de copos descartáveis por canecas laváveis; 

 Racionalizar o consumo de papel; 

 Evitar empacotamentos desnecessários, levando ao supermercado ou 

feira a própria bolsa de compras; 

 Recusar folhetos de propaganda que não forem de seu interesse; 

 Planejar bem as compras para não haver desperdício; 

 Comprar sempre produtos duráveis e resistentes; 

 Utilizar pilhas recarregáveis ou alcalinas, que poluem menos; 

 Preferir comprar produtos que tenha embalagens retornáveis ou refil; 

 Assinar jornais e revistas em conjunto com outras pessoas; 

 

REUTILIZAR 

 

A reutilização é a segunda etapa que pode ser implantada através de ações 

que possibilitem sua utilização para várias finalidades, otimizar o máximo seu 

uso antes de descarte final, ou, ainda seu reenvio ao processo produtivo, 

visando a sua recolocação para o mesmo fim ou recolocação no mercado 

(UNIFESP). 

 

Ações para a reutilização 

 

 Reutilizar embalagens, potes de vidro e envelopes de plástico ou de 

papel; 

 Usar folhas de papel já utilizadas para rascunhos e blocos de anotação; 

 Aproveitar embalagens descartáveis para artesanato; 

 Restaurar móveis antigos ao invés de comprar um novo; 

 Doar roupas, móveis, aparelhos domésticos, brinquedos etc; 

 Vender no ferro-velho os aparelhos quebrados, ou desmontá-los, 

reaproveitando-se as peças; 

 Guardar, mesmo que não tenham uso imediato, caixas de papelão ou de 

plástico, pois são sempre necessárias; 
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RECICLAR 

 

Reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os 

resíduos, e reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram. Materiais que se 

tornariam lixo, ou estão no lixo, são separados, coletados e processados para 

serem usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos. Reciclar 

é usar um material para fazer outro. 

 

O termo "reciclagem" surgiu na década de 1970, quando as preocupações 

ambientais passaram a ser tratadas com maior rigor, especialmente após o 

primeiro choque do petróleo, quando reciclar ganhou importância estratégica. 

As indústrias recicladoras são também chamadas secundárias, por 

processarem matéria-prima de recuperação. Na maior parte dos processos, o 

produto reciclado é completamente diferente do produto inicial(UNIFESP). 

 

Ações para a reciclagem 

 

 Higienizar os resíduos que podem ser reciclados; 

 Acondiciona-los de manera adecuada; 

 Disminuir o volumen dos residuos; 

 Transformar os residuos. 
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CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO 

DE TIJUCAS DO SUL 

 

A partir das informações institucionais obtidas sobre população urbana e rural; 

taxa de crescimento da população; características ambientais do município; 

caracterização física, composição dos resíduos sólidos coletados eestimativa 

da geração, entre outros, se prossegue a realizar o estudo para adequação da 

Rota Tecnológica do município que prevê o serviço de coleta, definição de 

setores e rotas, dimensionamento da frota, e definição de turnos e equipes. As 

fontes de dados utilizadas para conhecer as informações institucionais do 

município de Tijucas do Sul foram: IPARDES 2013, Censo do IBGE 2010, 

SEMA 2011, SIAB 2013, e dados primários obtidos durante as visitas ao 

município. 

 

Caracterização do território 

 

O município de Tijucas do Sul foi criado através da Lei Estadual nº 790/1951, e 

instalado em 14 de dezembro de 1952 como consta nas atas da prefeitura e 

nos dados do IPARDES. O município esta localizado na região sul do país e é 

um dos 399 municípios que consolidam o Estado do Paraná.  

 

Figura 59: Mapa do estado do Paraná com localização do município de 

Tijucas do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu  
Imagem:ParanaMesoMicroMunicip.svg 
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Em 1952 foi desmembrado do Município de São José dos Pinhais e em 1994 

quando os limites do território metropolitano da cidade de Curitiba começaram 

a ser alterados, passa ser consolidado como unidade territorial autônoma 

adjunta á Região Metropolitana de Curitiba – RMC. 

O Município está distante aproximadamente 67 km de Curitiba e esta situado a 

uma altitude de 946 metros do nível do mar. Faz fronteira com o Estado de 

Santa Catarina e com os municípios de Agudos do Sul, Mandirituba, São José 

dos Pinhais e Guaratuba. Tijucas do Sul pertence à Comarca de São Jose dos 

Pinhais e esta inserido na Microrregião Geográfica Rio Negro, junto com os 

Municípios de Agudos do Sul, Campo do Tenente, Piên, Quitandinha e Rio 

Negro (IBGE: Distritos; TJPR: Comarca). 

 

Figura 60: Localização do município de Tijucas do Sul com os que lhe são 

fronteiriços na Região Metropolitana de Curitiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) o 

município possui cerca de 686 km² e tem uma população de 14.537 habitantes 

(Censo/2010), o que resulta numa densidade demográfica de 24.14 hab./km².   

 
 

Fonte:IPARDES 
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DEMOGRAFIA 

 

População estimada – 2013 

 

 

 

 

População residente 

 

 

 

 

Tipo de domicílio  

 

 

 

 

 

 

URBANIZAÇÃO 

 

Grau de urbanização (%) 

 

 

 

 

 

DENSIDADE 

 

Densidade demográfica (hab/km²) 

 

 

 

 

15.575 habitantes 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
 

 6.233 

Mulheres 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
 

6.822 

Homens 

13.091 
Total 

 

 2.285  
Urbano 

 
Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 

 

12.252  
Rural 
 

14.537 
Total 

 

15.72 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
 

24.14 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
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MOVIMENTAÇÃO ELEITORAL 

 

Numero de eleitores 

 

 

 

 

Numero de eleitores segundo gênero 

 

 

 

 

 

PRODUTO E RENDA 

 

Produto interno bruto (PIB) per capita (R$1,00 )–Anual 

 

 

 

 

Renda média domiciliar per capita (R$ 1,00) – 2013 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

Instituições de ensino 

 

 

 

 

11.198 Total 
 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
 

 5.890 
Masculino 

 
Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 

 

5.289 

Feminino 

538.43 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
 

15.086 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
 

 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
 

2instituições 
Rede pública estadual 

 

12 instituições 
Rede pública municipal 

 

5instituições 
Educação infantil 
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TRABALHO: ATIVIDADE ECONÕMICA 

 

Tabela 18: Numero de estabelecimentos comerciais  

Atividade Econômica 
Numero de 

Estabelecimentos 

Indústria de extração de minerais 4 

Indústria de produtos minerais não metálicos 6 

Indústria metalúrgica 2 

Indústria mecânica 2 

Indústria da madeira e do mobiliário 15 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, prod.sim.eind.diversa 1 

Indústria química, prod.farmac.,veterin.,perf.,sabões,velas e mat.plást. 2 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 6 

Construção civil 13 

Comércio varejista 105 

Comércio atacadista 15 

Instituições de crédito, seguro e de capitalização 2 

Administradoras de imóveis,valoresmobil.,serv.técn.profis.,aux.ativ.econ. 15 

Transporte e comunicações 12 

Serviços de alojamento,alim.,reparo,manut.,radiodifusão e televisão 32 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 3 

Ensino 4 

Administração pública direta e indireta 2 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal e pesca 61 

    

TOTAL 302 

 
 
 
 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
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Tabela 19: Produção agrícola municipal  

 

Produto Área colhida (ha) 
Produção 

(t) 

Rendimento 
médio 
(kg/ha) 

Valor 
(R$1000,00) 

Batata-doce 12 240 20.000 156 

Batata-inglesa 240 6.453 22.721 1.605 

Caqui 6 60 10.000 120 

Cebola 20 300 15.000 120 

Erva-mate (folha verde) 143 364 2.646 87 

Feijão 4.100 7.016 1.711 12.793 

Fumo (em folha) 500 1.100 2.200 6.600 

Mandioca 20 326 16.300 179 

Milho 5.500 39.545 7.190 15.001 

Pêssego 4 50 12.500 65 

Soja 1.150 3.503 3.124 2.600 

Tomate 3 94 47.000 58 

Trigo 100 230 2.300 138 

Uva 4 36 9.000 47 

    

 
 
 
 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 
2013 
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Tabela 20: Efetivo de pecuária e aves 

 

Tabela 21: Estabelecimentos agropecuários e área 

Atividade Econômica Produção (t) 

Rebanho de bovinos 3.600 

Rebanho de equinos 1.950 

Galináceos (galinhas, frangos e pintos) 875.980 

Rebanho de ovinos 980 

Rebanho de suínos 5.022 

Rebanho de bubalinos 59 

Rebanho de caprinos 350 

Coelhos 250 

Rebanho de ovinos tosquiados 960 

Rebanho de vacas ordenhadas 575 

 
 

 
Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 

Atividade Econômica Estabelecimentos Área (ha) 

Lavoura temporária 425 8.889 

Horticultura e floricultura 98 1.798 

Agricultura 4 29 

Pecuária e criação de outros animais 242 8.970 

Produção florestal de florestas plantadas 29 12.089 

Produção florestal nativas 18 160 

Lavoura permanente 2 x 

  
 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
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Tabela 22: Produção de origem animal 

 

FINANÇAS PÚBLICAS 

Tabela 23: Transferências 

 

Produto Valor (R$1000,00) Produção 

Lã 4 1.937 kg 

Leite 743 1.350 mil litros 

Mel de abelha 214 30.565 kg 

Ovos de galinha 322 280 mil dúzias 

  

 
 

 Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 

 

Transferências Valor (R$1,00) 

Da união  14.223.272,24 

Do estado 7.118.752,06 

Outras 4.236.581,09 

TOTAL 25.578.605,89 

 

 
 

 Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 

 

Função Valor (R$1,00) 

Administração 3.304.082,05 

Assistência Social 1.756.961,76 

Saúde 7.994.297,92 

Educação 8.737.194,12 

Cultura 343.592,61 

Urbanismo 5.583.141,29 

Agricultura 943.052,25 

Esporte e lazer 474.351,75 

Encargos especiais 1.127.896,64 

TOTAL 30.264.570,39 

 
 

 Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
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SERVIÇOS PÚBLICOS: ENERGIA ELÉTRICA 

 

Consumo de energia elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

Consumidores por categoria 

 

 

 

 

 

 

SANEAMENTO 

 

Abastecimento de agua pela SANEPAR 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS BANCÁRIOS 

 

Agências bancárias 

 

6.125 habitantes 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
 

 87  

Outras classes 
296 

Setor comercial 

2.880 

Residencial 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
 

2.825 

Rural 

37 

Setor secundário 

 54 

Poder público 

39 

Utilidade pública 
11 

Industriais 

2.543 

Residenciais 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 

 

141 

Comerciais 

1 

Banco do Brasil 

Fonte: IBGE, 2010; IPARDES, 2013 
 

1 

Outro 
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PLANO DE ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS, AÇÕES E METAS 

 

O Plano de Manejo dos Resíduos Sólidos estabelece Estratégias (Metas e 

Ações) para adequar as questões relativas aos resíduos sólidos do município 

apresentados no diagnóstico deste Plano. Além de definir o período para o 

cumprimento das metas e ações para um horizonte de tempo de 20 (vinte) 

anos. 

 

Assume-se, no presente estudo, que a gestão integrada de resíduos sólidos do 

município de Tijucas do Sul tem como princípio básico a prevenção, a 

precaução, o princípio do poluidor pagador, o desenvolvimento sustentável, a 

responsabilidade solidária e a responsabilidade socioambiental. 

 

Como “regras fundamentais” para a gestão dos resíduos, assegurando a saúde 

da população e a proteção ambiental, bem como a garantia de regularidade, 

continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, adotam-se as 

medidas de conscientização. 

 

Com base nestes pressupostos, foram estabelecidos os objetivos, metas e 

ações propostas no âmbito deste plano para os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos, conforme segue. 

 

LIXÃO 

 

O Lixão de Tijucas do Sul necessita de intervenção imediata a fim de remediar 

a atual situação de erosão e possível afloramento e desmoronamento da 

montanha de resíduos. Abaixo seguem as primeiras ações a serem seguidas 

pelo município como forma de contenção da ação antrópica e natural sobre o 

lixão. 
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Tabela 28: Desativação do lixão 

 

 

 

ORIGEM 

 

Na origem dos resíduos foram estabelecidos estudos, para acompanhamento 

da progressão na geração dos resíduos. Adoção de programas que promovam 

a consciência ambiental como a redução;a minimização;o reuso;a reciclagem 

ea recuperação. 

 

Tabela 29: Propostas segundo origem dos resíduos  
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SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES 

 

Esta etapa da rota tecnológica necessita de ações que levem o conhecimento à 

população, caracterizando os resíduos conforme seu destino e coleta. 

 

Tabela 30: Propostas sobre separação dos resíduos  

 

 

Determinar a identidade dos resíduos domiciliares conforme seu destino final 

adequado. Assim sendo: 

 

 Rejeito: Papéis sanitários, Cotonetes, Fraldas/Absorventes, Lenços 

humedecidos, Curativos, Papeis engordurados, Esponjas, Restos de 

comida temperada, Restos de ossos, Restos de carne, Panos com 

sujeiras incrustadas, Papel carbono, trapos, etc; 

 

 Recicláveis: Plástico duro, Plástico mole, Tetra Pack, Papel, Papelão, 

Jornais, Vidro, Alumínio, metais ferrosos e não ferrosos; 

 

 Reutilizável: Equipamentos em funcionamento, roupas, acessórios 

materiais que ainda podem ser utilizados; 

 

 Orgânicos: Cascas de alimentos Restos de comida sem tempero 

Resíduos de poda e grama Resíduos de madeira Resíduos de madeira; 
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 Logística Reversa: Pneumáticos inservíveis, Pilhas/Baterias, Óleos 

alimentares usados /seus resíduos e embalagens, Embalagens de 

inseticidas, Resíduos de tintas, pigmentos e solventes, Frascos de 

produtos de limpeza, Frascos pressurizados, Embalagens de inseticidas, 

Lâmpadas fluorescentes; 

 

 Entulhos Construção Civil: Pedra, areia, artefatos concreto e gesso, 

cerâmicas, sobras de obra, não mencionados; 

 

 Resíduos volumosos: Mobílias, Colchões, Tabuas e Tapetes; 

 

 Perfuro cortantes recicláveis: facas, vidros quebrados e outros objetos 

cortantes não contaminados com resíduos perigosos, que possam ferir 

em seu simples manuseio até sua destinação correta.  

 

ACONDICIONAMENTO 

 

O correto acondicionamento dos resíduos também carece de ações que levem 

o conhecimento à população, caracterizando os resíduos conforme seu destino 

e coleta. 

 

Tabela 31: Propostas acondicionamento dos resíduos  

 

 

4 TEMA DE ATUAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS

2
0
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5
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2
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5

2
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2
6

2
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2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

a)
Elaborar metodologia e procedimento para o correto 

acondicionamento dos resíduos

x

b)
Programa de estimulo ao correto acondicionamento dos 

resíduos por meios de comunicação rádio e tv;

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

c)
Capacitar os colaboradores para a divulgação da 

metodologia do correto acondicionamento dos resíduos

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

d)
Divulgar a metodologia e procedimento para o correto 

acondicionamento dos resíduos

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

g)
Monitorar ações e fazer adequação de metodologias. 

Fiscalizar e orientar a população.

x x

h)
Monitorar ações e fazer adequação de metodologias. 

Fiscalizar e advertir o infrator.

x x x

i)
Monitorar ações e fazer adequação de metodologias. 

Fiscalizar e punir o infrator.

x x x x x x x x x x x x x x x x

Custo Anual Estimado R$ 14.532,00
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Embora seja possível definir o tipo de acondicionamento tecnicamente mais 

adequado para cada situação, sua padronização é muito difícil porque tal 

atribuição é do usuário. Os esforços da Prefeitura deverão ser concentrados no 

sentido de conscientizar a população para separar, acondicionar e dispor o lixo 

gerado da melhor maneira possível para facilitar o processo de coleta. 

 

Nas recomendações citadas na PNRS (Lei nº 12.305/2010) e na Lei nº 

11.445/2007 de Saneamento Básico com relação à adequação do 

acondicionamento à coleta, se especifica as características do recipiente 

apropriado para conter e transportar os resíduos. O recipiente de resíduos 

deverá: 

 

 Atender às condições sanitárias;  

 Não ser feio, repulsivo ou desagradável;  

 Ter capacidade para conter o lixo gerado durante o intervalo entre uma 

coleta e outra; 

 Permitir uma coleta rápida, aumentando com isso a produtividade do 

serviço;  

 Possibilitar uma manipulação segura por parte da equipe de coleta. 

 

As especificações na Lei recomendam tipos de recipientes que sejam 

adequados segundo as características do lixo e do deslocamento que deve ser 

feito. Em alguns casos os servidores de limpeza se vêm obrigados a bascular 

os resíduos por tanto se deve considerar o uso de recipientes com retorno e 

sem retorno. Os recipientes com retorno são os devolvidos pelo coletor após o 

esvaziamento. Os recipientes sem retorno são colocados no veículo coletor 

juntamente com o lixo que contêm, sendo mais utilizados os sacos plásticos, 

com capacidade geralmente entre 20 e 100 litros, devendo apresentar 

espessura suficiente para não romper durante a coleta. No caso de recipientes 

com mais de 100 litros, o funcionário encarregado da coleta deverá dispor de 

carrinho para o transporte até o veículo coletor. Alguns garis da coleta preferem 

“rolar” os latões de 200 litros. 
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Numa observação realizada na Lei nº 11.445/2007 embora sejam ideais para o 

acondicionamento do ponto de vista sanitário e de agilidade da coleta, os sacos 

plásticos apresentam os seguintes aspectos desfavoráveis: fragilidade em 

relação a materiais cortantes ou perfurantes; - preço elevado que pode tornar 

inviável sua adoção pela população de baixa renda. Mesmo assim, pela 

economia que trazem ao serviço, e aconselhável a sua adoção obrigatória nas 

áreas Mesmo assim, pela economia que trazem ao serviço, e aconselhável a 

sua adoção obrigatória nas áreas de comércio mais ativo e nas concentrações 

populacionais de maior poder aquisitivo. 

 

Como anotado pela Secretaria Nacional de Saneamento os edifícios e 

estabelecimentos de grande porte podem utilizar containers de maior 

capacidade providos de tampa e rodízios, desde que se conte com veículo 

coletor que possua dispositivo para bascular-los mecanicamente. 

 

Enquanto ao acondicionamento de resíduos com classificação perigosa, como 

pilhas de rádio descarregadas, restos de desinfetantes e de medicamentos, 

embora sejam percebidos como contaminantes ainda são acondicionados e 

descartados junto com o lixo comum, sem prever adequada disposição. 

 

O adequado acondicionamento do resíduo, o planejamento do sistema de 

coleta e transporte e os diversos serviços de limpeza integrantes devem ser 

projetados com mínimos custos e máxima produtividade. 

 

Para o acondicionamento deve se ter embalagens que atendam as 

características locais de acondicionamento que mantenham o resíduo 

inalterado, protegido das águas da chuva e de vetores. Acondicionamento 

primário como sacos plásticos, para acondicionamento de resíduos 

especificados pelas normas IPT – NEA – S9 (IPT 1999) e NBR 9191 (ABNT, 

1999). Estas normativas estabelecem duas classificações: 

 

 Quanto à densidade do resíduo; 

 Quanto à qualidade do resíduo. 
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É comum que os prefeituras estabeleçam em 50 kg carga máxima do 

condicionamento, em paralelo as normas trabalhistas limitam a massa em 40 

kg. De qualquer maneira deve se pensar na praticidade do coletor, admitindo 

uma carga máxima de 15 a 20 kg. 

 

As características necessárias dos sacos plásticos são: dimensão, resistência 

do levantamento e a queda, estanqueidade aos líquidos acumulados, 

resistência e perfuração e sem transparência.  

 

Determinar utilização adequada para o acondicionamento para cada um dos 

resíduos: 

 

 Rejeito: Sacolas plásticas bem vedadas; 

 Recicláveis: Sacolas plásticas bem vedadas; 

 Reutilizável: Adequado, conforme, apropriado para não depreciar; 

 Orgânicos: Sacolas plásticas bem vedadas; 

 Orgânicos Rurais: em embalagens reutilizáveis; 

 Logística Reversa: em embalagem original, que garanta sua 

integridade e estanqueidade, informação conforme instruções ao 

consumidor; 

 Entulhos Construção Civil: Seu acondicionamento ira variar em 

relação ao volume de sacos resistentes á caçambas; 

 Resíduos volumosos: Seu acondicionamento ira variar em relação ao 

volume, de sacos resistentes á caçambas; 

 Perfuro cortantes recicláveis: em recipientes lacrados ou invólucros 

com material resistente, identificado e este poderá ser acondicionado 

junto ao restante dos resíduos recicláveis. 

 

DISPOSIÇÃO PARA COLETA 

 

A disposição dos resíduos para a coleta é um fator essencial para a qualidade 

ambiental. Nesse sentido o município deverá direcionar seus esforços para a 

aquisição de contêineres, lixeiras comunitárias, recipientes adequados para os 

diferentes tipos de resíduos. Esta ação deverá considerar a instalação dos 
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recipientes ao longo das comunidades urbanas e rurais, com o objetivo de 

reduzir o tempo de coleta, reduzir o peso dos resíduos pela ação da chuva, 

evitar a geração de chorume, prevenir a ação vetorial de animais e garantir 

maior qualidade dos materiais recicláveis. 

 

Tabela 32: Propostas disposição para coleta 

 

 

 

A disposição dos resíduos para a coleta é um fator essencial para a qualidade 

ambiental. Nesse sentido o município deverá direcionar seus esforços para a 

aquisição de contêineres, lixeiras comunitárias, recipientes adequados para os 

diferentes tipos de resíduos.  

 

Esta ação deverá considerar a instalação dos recipientes ao longo das 

comunidades urbanas e rurais, com o objetivo de reduzir o tempo de coleta, 

reduzir o peso dos resíduos pela ação da chuva, evitar a geração de chorume, 

prevenir a ação vetorial de animais e garantir maior qualidade dos materiais 

recicláveis. 
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Os recipientes rígidos em parte dos casos recebem o resíduo diretamente sem 

a utilização de sacos plásticos. Exemplos verificados são latas, tambores, 

cestos. 

 

A disposição para a coleta sem o uso de sacos dificultam a movimentação 

higienização e esvaziamento dos recipientes entrosando a coleta e gerando 

pequenas áreas contaminadas, pela geração de chorume pela percolação da 

agua da chuva nos resíduos. 

 

Neste sentido a educação ambiental para uma consciência coletiva, as ações 

da administração municipal sem o paralelo da conscientização pública serão 

em vão. 

 

Planejar os meios que permitam com eficiência a limpeza pública, como 

coletores adequados instalados nas vias, parques, praças, PEVs. Programas 

para reduzir o despejo de resíduos nas vias e logradouros. 

 

Os coletores podem ser fixos ou moveis, mas em consonância com o método 

de coleta. São infinitas as possibilidades de acondicionamento, que devem 

seguir os requisitos mínimos de resistência, de manuseio e estanqueidade.  

 

Coletores moveis com capacidade entre 80 a 390 litros devem seguir o 

estabelecido nas normas B5-840 (BSI, 1997 a, b, c, d, e, f) e pela norma Z245-

30 (ANSI, 1994), quanto às dimensões, requisitos de desempenho e testes. 

 

Coletores comunitários são coletores que recebem os resíduos de diversos 

domicílios, (condomínios, comunidades rurais) devem ficar próximos ao um 

ponto que possibilite o estacionamento e não interferindo o trafego ou que seja 

com visualização hábil para atenção de outros veículos. 

 

Estes por si devem permitir a retirada manual dos sacos ou serem basculhados 

mecanicamente para descarga no caminhão. Característica essencial dos 

coletores comunitários em regiões rurais ou com grandes incidências de chuva, 
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devem prever a estanqueidade para evitar ação de vetores, animais e a 

geração de chorume. 

 

Nos pontos de entrega voluntaria é interessante que sejam disponibilizados 

separadamente acondicionadores de vidro translucido, vidro colorido, papeis, 

plástico, metais, pilhas e baterias.  

 

 Rejeito: Conforme geradores em Cestos Particulares, Cestos 

Comunitários, PEVs (Pontos de Ônibus, Áreas Rurais, Escolas, 

Unidades de Saúde, Igrejas, Praças); 

 Recicláveis: Conforme geradores em Cestos Particulares, Cestos 

Comunitários, PEVs (Pontos de Ônibus, Áreas Rurais, Escolas, 

Unidades de Saúde, Igrejas, Praças), Contêineres; 

 Reutilizável: Adequado, conforme, apropriado para não depreciar o 

material; 

 Orgânicos Conforme geradores em Cestos Particulares, Cestos 

Comunitários, PEVs (Pontos de Ônibus, Áreas Rurais, Escolas, 

Unidades de Saúde, Igrejas, Praças), Contêineres; 

 Logística Reversa: - PEVs Especiais em Mercados, Farmácias, Postos 

de Saúde e outros comerciantes; 

 Entulhos Construção Civil: Seu acondicionamento ira variar em 

relação ao volume de sacos resistentes á caçambas; 

 Resíduos volumosos: Seu acondicionamento ira variar em relação ao 

volume, de sacos resistentes á caçambas; 

 Perfuro cortantes recicláveis. Conforme geradores em Cestos 

Particulares, Cestos Comunitários, PEVs (Pontos de Ônibus, Áreas 

Rurais, Escolas, Unidades de Saúde, Igrejas, Praças) e Contêineres. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

162 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO 

 

Os serviços de limpeza pública inicialmente deverão contemplar a limpeza dos 

entornos das lixeiras comunitárias e áreas utilizadas indevidamente para o 

lançamento dos resíduos. Os serviços inicialmente deverão considerar como 

prioridade de trabalho, a localização de todos os pontos no município que estão 

poluindo e contaminando o solo e a água e sendo o abrigo e fonte de alimentos 

de vetores. A poluição e a contaminação nos entornos de lixeiras particulares e 

lixeiras comunitárias são ocasionadas pela disposição inadequados dos 

resíduos. Estas áreas caracterizadas como micro lixões foram formadas pela 

falta de critérios de acondicionamento, disposição para coleta e a falta de 

coleta regular. Para o adequado exercício destas atribuições, além de uma 

estrutura mais adequada e a elaboração de rotas de limpeza, é necessário que 

todos os elementos da rota tecnológica atuem em paralelo. 

 

 A Limpeza pública tem como atividade a varrição de vias, logradouros públicos 

e remoção dos resíduos, remoção de galhos e folhas resultantes da poda de 

árvores e arbustos, e de restos de capinação de grama de parques e jardins 

públicos e privados;Limpeza geral de monumentos, praças, escadarias, 

abrigos, e outros locais públicos e pontos de encontro;Remoção e destino final 

(incinerar ou enterrar) de animais mortos;Remoção de entulhos de terrenos 

baldios;Desobstrução de bocas de lobo, ramais e galerias de águas pluviais, de 

córregos e vales;Capinação de vias e logradouros públicos;Programa de 

limpeza dos entornos dos PEV’s. 

 

COLETA E TRANSPORTE 

 

A coleta seletiva é um dospilares para a sustentabilidade do gerenciamento 

integrado, na medida em que a segregação maximiza as possibilidades de 

reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos, minimizando a quantidade de 

material disposto em aterro. Muito além dos benefícios ambientais, a coleta 

seletiva significa maior participação da comunidade nas questões de cidadania 

e melhoria dos quadros econômicos e sociais que envolvem o sistema de 

limpeza urbana. 
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Tabela 33: Propostas coleta e transporte de resíduos  

 

 

Na projeção dos serviços de coleta e transporte deve se mensurar seus custos 

em diretos e indiretos. A estimativa deve considerar como diretos: a 

depreciação da frota; remuneração dos serviços, salários e gratificações de 

mão de obra, seguros (veículos, execução de contrato de vida), combustível, 

manutenção, equipamentos, ferramentas e licenciamentos. Os custos indiretos 

são as despesas que não se relacionam diretamente com produção/operação, 

como a administração central e as bonificações indiretas. 

 

8 
TEMA DE ATUAÇÃO: COLETA E 
TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 
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a) 
Elaborar os programas de prevenção 
de riscos ambientais para a coleta e 
transporte dos resíduos 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

b) 

Elaborar os projeto de transbordo e 
materiais para angariar os fundos do 
Governo do estado do Paraná de 
prevenção de riscos ambientais para 
a coleta e transporte dos resíduos 

x 
                   

c) 
Programa de divulgaçãodos dias de 
coleta 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

d) 
Programa de inclusão dos catadores 
autônomos na coleta seletiva 

x 
                   

e) Implantar a coleta mecanizada 
 x x 

                 

f) 
Instituir a Coleta Seletiva em 
parceria com os catadores 
autônomos 

x x x 
                 

g) 
Programas de capacitação técnica 
aos catadores autônomos 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

h) 
Instituir a Coleta Seletiva de resíduos 
orgânicos urbanos  x 

                  

i) 
Implementar o transbordo para 
reduzir a quantidade de viagens ao 
aterro sanitário 

x x 
                  

j) 

Instituição de taxa de coleta de 
resíduos sólidos domiciliares para 
fazer frente à prestação das 
atividades de manejo resíduos 
sólidos correspondentes. 

x 
                   

 
Custo Anual Estimado R$ 996.300,00 
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A PNRS e as diretrizes sobre saneamento básico estabelecem duas 

modalidades de coleta para ser praticadas nos Municípios: coleta regular diária 

e coleta regular alternada. Para a realização da coleta regular diária, o intervalo 

entre coletas deve ser tal que não permita o desenvolvimento de odores e o 

aparecimento de bactérias. A coleta regular diária é indicada para as zonas 

centrais e comerciais nos dias úteis da semana, folgando nos domingos e 

feriados.  

 

A proposta para a coleta regular em dias alternados, que implica economia no 

transporte e na mão de obra, propõe realizar a coleta as segundas, quartas e 

sextas-feiras ou as terças, quintas e sábados. É feita a observação que para ás 

segundas feiras deverá ser prevista a utilização de equipamentos com 

capacidade maior, ou então, possivelmente o aumento do número de viagens 

neste dia em função da inexistência da coleta no domingo.  

 

Itinerário 

 

O gerenciamento do lixo municipal é um conjunto articulado de ações 

normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma 

administração municipal desenvolve, para coletar, segregar, tratar e dispor o 

lixo de sua cidade (VILHENA, 2002).  

 

O itinerário da coleta, diária e alternada, deverá ser planejada para os período 

diurno e noturno, sendo fundamental que a população seja informada sobre o 

período definido. O planejamento nos períodos noturnos e diurnos 

possibilitarão a utilização de um mesmo caminhão para os dois períodos sem 

necessidade da aquisição ou contratação de mais um caminhão. 

 

Uma coleta mal planejada encarece o transporte, gera prejuízos e 

reclamações, prejudica o tratamento e a disposição final do lixo. A coleta de 

lixo e o seu transporte paraáreas de tratamento ou destinação final são ações 

do serviço público municipal, de grande visibilidade para apopulação, que 

impedem o desenvolvimento de vetores transmissores de doenças que 

encontram alimentoe abrigo no lixo. 
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Percurso “morto” é aquele repetido apenas para as manobras em respeito ao 

trânsito, com o objetivode acesso a outros locais na sequência utilizada para a 

coleta. É admissível uma extensão total de percursomorto ou improdutivo 

correspondente a no máximo 20% da extensão total do percurso de coleta 

efetivamenteprodutivo. Podem-se utilizar os recursos da computação gráfica 

para o traçado desses roteiros (BRASIL, 2000). 

 

O município foi subdividido em seis setores que levaram em consideração as 

comunidades espalhadas ao longo da área do município. Os setores são 

indicados pelas coresamarelo, azul, verde, vermelho, azul claro e verde claro. 

 

Figura 100: Mapa das rotas por setores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado do PDM-TS 
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As seis rotas contemplam o entorno de todas as escolas e postos de saúde, 

locais onde existe maior densidade demográfica, com o intuito de reduzir os 

percursos mortos. 

 

O itinerário de coleta é o trajeto que o veículo coletor deve percorrer dentro de 

um mesmo setor, num mesmo período, transportando o máximo de lixo num 

mínimo de percurso improdutivo, com o menor desgaste possível para a 

guarnição e o veículo. Dá-se o nome de percurso improdutivo aos trechos em 

que o veículo não realiza coleta, servindo apenas para o deslocamento de um 

ponto a outro. É usual se elaborar para cada itinerário um roteiro de coleta, um 

roteiro gráfico da área, em mapa ou croqui, indicando seu início e término, 

percurso, pontos de coleta manual (sem acesso ao veículo, sendo o lixo 

coletado e carregado pelos coletores), trechos com percurso “morto” e 

manobras especiais, tais como ré e retorno(D’ALMEIDA, 2000). 

 

Tabela 34: Distribuição da população segundo setores indicados no mapa 

 

 

 

Conforme tabela acima é possível verificar a distribuição da população entre os 

setores. Cada setor apresenta a quilometragem a ser percorrida, o quantitativo, 

o qualitativo á ser coletado.  

 

A Coleta poderá realizada de duas formas: 

 

Coleta ao longo das vias públicas – neste tipo de coleta o veículo coletor 

percorre todas as ruas, onde os resíduos são dispostos para os serviços de 

coleta, normalmente em pequenos recipientes. Este processo é realizado 

Habitantes Setor Km Total (Kg/dia) Rejeito (Kg) Reciclável (Kg) Orgânico (Kg)

2.916 Amarelo 98,52 1.895,40 284,31 473,85 1.137,24

1.831 Azul 66,81 1.190,19 178,53 297,55 714,11

1.745 Verde 63,67 1.134,16 170,12 283,54 680,5

2.438 Vermelho 74,12 1.584,49 237,67 396,12 950,7

1.689 Verde C 61,63 1.097,82 164,67 274,45 658,69

4.942 Azul C 75,14 3.212,60 481,89 803,15 1.927,56

15.561 Totais 439,88 10.114,65 1.517,20 2.528,66 6.068,79
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observando-se a frequência necessária, o período do dia mais adequado, além 

de outros parâmetros. 

 

Coleta de containers - neste caso, o veículo coleta os resíduos armazenados 

em determinados pontos específicos, os quais, possivelmente preenchem a 

carga do veículo. Este tipo é utilizado para a coleta de resíduos de feiras livres, 

de supermercados, áreas rurais etc. Em alguns países desenvolvidos, a coleta 

dos resíduos domiciliar, também é realizada desta forma. A coleta regular 

mecanizada deverá ser introduzida em zonas pontuais e a coleta seletiva 

realizada e potencializada em todo o Município. O processo de coleta por sua 

vez, está relacionado com vários fatores, como de coleta, frota de veículos, 

relacionamento público, frequência e horário de coleta, determinação dos 

roteiros e outros.  

 

Assim para o planejamento adequado do processo, estes fatores devem ser 

estudados e dimensionados de maneira a obter um sistema que funcione de 

forma integrada. Assim, otimiza-se a utilização dos recursos e presta-se a 

comunidade um serviço de boa qualidade. 

 

A tabela abaixo apresenta uma proposta de coleta regular com as quantidades 

de rotas que devem ser executadas por setor, que resultam na quantidade de 

equipes ou caminhões necessários para a efetivação da coleta duas vezes por 

semana em todos os setores. 

 

Tabela 35: Proposta de rotas para coleta 

 

 

 

2,90

(J) Jornada diária h 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

(L) Extensão das vias Km 98,52 66,81 63,67 74,12 61,63 75,14

(Vc) Velocidade média coleta Km/h 9,00 9,00 12,00 12,00 12,00 5,00

(Dg) Distância GAR - Inicio Coleta Km 15,00 0,00 4,50 3,00 1,00 0,00

(Dd) Distância Final Coleta - Destino Km 25,27 7,93 7,56 10,56 7,32 21,42

(Vt) Velocidade média posicionamento Km/h 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

(Q) Quantidade de resíduo a coletar Kg 1.895,40 1.190,19 1.134,16 1.584,49 1.097,82 3.212,60

(C ) Capacidade veículo Kg 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

et Quantidade de Itinerários 1,50 0,93 0,70 0,80 0,64 1,88

COLETA SEM SEPARAÇÃO: 2 x semana Caminhões Necessários
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Atualmente o município necessita de três equipes trabalhando de segunda a 

sexta-feira, para contemplar a coleta nos seis setores. A tabela acima descarta 

a coleta dos resíduos orgânicos gerados nas áreas rurais, devido à quantidade 

de resíduos orgânicos disposto para a coleta ser muito baixa. O motivo da 

redução de resíduos orgânicos é a utilizaçãodos resíduos como fonte de 

alimento para outros animais ou como adubo. 

 

A coleta proposta acima descaracteriza a separação dos resíduos, quer dizer 

todos os tipos de resíduos são coletados sem separação e lavados ao aterro 

sanitário. Atualmente para o município esta seria a opção mais barata aos 

cofres de Tijucas do Sul. No entanto em médio e longo prazo os custos da 

disposição final ficarão cada vez maiores e em contra partida esta medida 

confronta diretamente os princípios da sustentabilidade e da legislação. Utilizar 

apenas a coleta regular descaracteriza a educação ambiental quanto a Adoção 

de programas que promovam a consciência ambiental como a (I) a redução;(II) 

a minimização;(III) o reuso;(IV) a reciclagem;(V) a recuperação;(VI) o 

tratamento e a destinação final adequada. 

 

Na projeção dos serviços de coleta e transporte forame mensurados os custos 

diretos e indiretos. A estimativa considerou como diretos: a depreciação da 

frota; remuneração dos serviços, salários e gratificações de mão de obra, 

seguros (veículos, execução de contrato de vida), combustível, manutenção, 

equipamentos, ferramentas e licenciamentos. Os custos indiretos, as despesas 

que não se relacionam diretamente com produção/operação, como a 

administração central e as bonificações indiretas. 

 

A tabela a seguir apresenta os custos da terceirização do setor da coleta. 

Utilizando apenas a coleta convencional para coletar todos os resíduos 

gerados no município. O custo mensal para a utilização de três veículos 

compactadores é de R$ 80.933,12 mensais. 
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Tabela 36: Custos de terceirização da coleta  
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Os custos apresentados na coleta podem ser reduzidos em até 20%, em uma 

concorrência pública ou tomada de preços e reduzidos em até 50% se 

realizado pela administração municipal em dois ou três turnos de trabalho. 

 

A segunda opção apresenta custos mais elevados, já que serão necessários 

mais veículos e equipes para contemplar a coleta seletiva, quer dizer para 

efetivar este tipo de coleta será indispensável aumentar o número de viagens 

ao mesmo local no mínimo duas vezes.  

 

Iniciando com os resíduos orgânicos a rota estabelecida busca as atender 

regiões mais urbanizadas, dentro desta característica foi elaborada uma rota 

diferenciada para a coleta destes resíduos. O mapa abaixo apresenta as 

regiões a serem atendidas por esta coleta. 

 

Figura 101: Mapa da proposta da rota dos resíduos orgânicos 

 

 Fonte: Adaptado do PDM-TS 

SANTA CATARINA 

GUARATUBA 

SÃO JOSE DOS PINHAIS 

MANDIRITUBA 

AGUDOS DO SUL 
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Á partir das informações obtidas do mapa foi possível gerar a tabela de dados, 

para conclusão dos cálculos de dimensionamento da coleta. 

 

Tabela 37: Coleta de Orgânicos 

 

 

À partir da Figura 99 foi possível estabelecer  a tabela de dados, para 

conclusão dos cálculos de dimensionamento da coleta dos rejeitos e recicláveis 

apresentados abaixo: 

 

Tabela 38: Coleta de Rejeitos 

 

 

 

Tabela 39: Coleta de Recicláveis  

 

(J) Jornada diária h 8,00

(L) Extensão das vias Km 93,20

(Vc) Velocidade média da coleta Km/h 8,00

(Dg) Distância GAR - Inicio Coleta Km 0,00

(Dd) Distância Final da Coleta - Destino Km 22,00

(Vt) Velocidade média posicionamento Km/h 40,00

(Q) Quantidade de resíduo a coletar Kg 1423,25

(C ) Capacidade do Veículo Kg 9000,00

et Quantidade de Itinerários 1,37

Coleta de Orgânicos: 2 x Semana Caminhões Necessários: 1

2,62

(J) Jornada diária h 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

(L) Extensão das vias Km 98,52 66,81 63,67 74,12 61,63 75,14

(Vc) Velocidade média coleta Km/h 9,00 9,00 12,00 12,00 12,00 5,00

(Dg) Distância GAR - Inicio Coleta Km 15,00 0,00 4,50 3,00 1,00 0,00

(Dd) Distância Final Coleta - Destino Km 18,79 17,38 17,27 18,17 17,20 21,43

(Vt) Velocidade média posicionamento Km/h 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

(Q) Quantidade de resíduo a coletar Kg 284,31 178,53 170,12 237,67 164,67 481,89

(C ) Capacidade veículo Kg 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

et Quantidade de Itinerários 1,47 0,93 0,69 0,79 0,64 1,88

COLETA DE REJEITO: 2 x semana Caminhões Necessários

1,17

(J) Jornada diária h 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

(L) Extensão das vias Km 98,52 66,81 63,67 74,12 61,63 75,14

(Vc) Velocidade média coleta Km/h 9,00 9,00 12,00 12,00 12,00 5,00

(Dg) Distância GAR - Inicio Coleta Km 15,00 0,00 4,50 3,00 1,00 0,00

(Dd) Distância Final Coleta - Destino Km 15,16 9,52 9,07 12,68 8,78 25,70

(Vt) Velocidade média posicionamento Km/h 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

(Q) Quantidade de resíduo a coletar Kg 473,85 297,55 283,54 396,12 274,45 803,15

(C ) Capacidade veículo Kg 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

et Quantidade de Itinerários 1,48 0,93 0,70 0,80 0,64 1,88

COLETA DE RECICLÁVEIS: 1 x semana Caminhões Necessários
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Item Descrição Ud Qde H/mês V. Unitário Insalub R$ Mensal

1 Formação de Equipes

1.1 Supervisor Mês 0,5 1 R$ 3.500,00 30,00% R$ 2.275,00

1.2 Motorista Caminhão compactador Hora 3 220 R$ 6,60 30,00% R$ 5.662,80

1.3 Motorista Caminhão Hora 2 220 R$ 6,60 30,00% R$ 3.775,20

1.4 Coletores Mês 10 220 R$ 5,20 30,00% R$ 14.872,00

1.5 Técnico de Segurança Mês 0,3 1 R$ 2.500,00 30,00% R$ 975,00

TOTAL R$ 27.560,00

2 Encargos sobre a Folha de Pagamento

2.1 INSS ( Lei 8.212/91 e Decreto 612/92 - Art. 25) 20,00%

2.2 FGTS ( Lei 8.036/90 e Decreto 99.684/90 - Art. 27) 8,00%

2.3 Salário educação 2,50%

2.4 SESI ou SESC 1,50%

2.5 SENAI ou SENAC 1,00%

2.6 INCRA 0,20%

2.7 Seguro Acidente 3,00%

TOTAL 36,20% R$ 37.536,72

3 Encargos sobre a Mão de Obra

3.1 Repouso Semanal Remunerado 16,67%

3.2 Férias 11,11%

3.3 Aviso prévio 8,33%

3.4 Acidente de Trabalho 3,00%

3.5 13° salário 8,33%

TOTAL 47,44% R$ 50.611,18

4 ENCARGOS ACUMULATIVOS

4.1 Aviso prévio indenizado 8,33%

4.2 Indenização FGTS 4,00%

TOTAL 12,33%

TOTAL GERAL DE ENCARGOS 95,97% R$ 54.009,33

5 Despesas  com mão de Obra

5.1 Alimentação 15,60%

5.2 Vale tranporte 6,00%

5.3 Uniformes, EPI's e ferramentas 3,00%

5.4 Cesta Básica. 5,00%

5.5 Auxilio alimentação 17,50%

5.4 Despesas Operacionais e Administrativas 10,00%

TOTAL 57,10% R$ 69.746,09

6 Veículos Und Qde V. Unit. Total

6.1 Caminhão compactador Mês 3 R$ 3.140,00 R$ 9.420,00

6.2 Caminhão baú Mês 1 R$ 2.380,00 R$ 2.380,00

6.3 Caminhão carroceria Mês 1 R$ 2.380,00 R$ 2.380,00

6.4 Carro leve para 05 pessoas Mês 1 R$ 1.570,00 R$ 1.570,00

TOTAL R$ 15.750,00 R$ 85.496,09

7 Acomodações Und Qde V. Unit. Total

7.1 Garagem 140 m2 mês 1 R$ 500,00 R$ 500,00

7.3 Escritório mês 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

TOTAL R$ 1.700,00 R$ 87.196,09

8 Impostos Incidentes sobre a Mão de Obra

8.1 Pis 0,65%

8.2 Cofins 3,00%

8.4 Contribuição Social 2,88%

8.5 ISS 5,00%

TOTAL 11,53% R$ 10.053,71 R$ 97.249,80

9 Imposto Sobre o Valor da Nota Fiscal

9.1 Imposto de Renda 1,20%

TOTAL 1,20% R$ 1.400,40

10 LUCRO 20,00% R$ 19.449,96

TOTAL MENSAL R$ 118.100,16

A tabela a seguir apresenta os custos da terceirização do setor da coleta 

seletiva. Utilizando três frentes de trabalho para coletar todos os resíduos 

gerados no município. O custo mensal para a utilização de cinco veículos entre 

eles os mesmos três caminhões compactadores, um caminhão baú e um 

caminhão com carroceria é de R$ 118.100,15 mensais. 

 

Tabela 40: Custos coleta seletiva  
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Veículos Utilizados 

 

Os Veículos utilizados na coleta podem ser em carrocerias sem compactação 

ou carrocerias com compactação. Critérios para a escolha dos veículos estão 

condicionados á quantidade de resíduo a ser coletada. Nas regiões onde há 

baixa concentração populacional, veículos sem compactação podem coletar 

até 15m³ (3,7 ton.). Sistema adotado para regiões onde o quilometro rodado é 

maior que a quantidade do resíduo coletado este veículo ainda muitas vezes 

pode ser utilizado para outras atividades. 

 

 Coleta dos Resíduos Rejeitos: Caminhão compactador, com 

alimentação manual; 

 Coleta dos Resíduos Recicláveis: Caminhão Baú, com alimentação 

manual; 

 Coleta dos Resíduos Orgânicos: Caminhão compactador, com 

alimentação manual; 

 Coleta dos Resíduos Volumosos:Caminhão poliguindaste. 

 

Forma de carregamento 

 

 Basculamento mecânico 

 Alimentação manual 

 Condições de acesso 

 

Veículos como tratores, pick-ups, motos, são alternativas para o acesso a 

regiões restritas aos veículos usuais e também em função da quantidade x 

quilometragem. Encarecidos nas longas distancias com baixas quantidades 

alternativas veículos menores para baratear o custo, nas coletas em áreas 

rurais. 

 

Dimensionamento da Coleta Domiciliar 

 

O dimensionamento e a programação das coletas são a base para a estimativa 

dos custos necessários para atender a demanda necessária aos atendimentos 
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essenciais. A projeção dos serviços e fundamentada na frequência, nos 

modelos de coleta e na destinação final dos resíduos. 

 

Frequência da coleta 

 

A definição para frequência de coleta é a quantidade de coleta que se 

necessita mensalmente cumprir. No entanto a frequência deve levar em conta 

as restrições orçamentários do município, a quantidade de resíduo acumulado 

que deve permanecer com aspectos de acondicionamento inalterados, afim de 

não propiciar a proliferação de insetos, roedores ou acesso de animais. Em 

áreas com grande geração de resíduos a grande fluxo de pessoas deve prever 

de três a cinco coletas semanais. Em áreas rurais onde existe um 

acondicionamento correto sem a intervenção de vetores as coletas podem ser 

realizadas no mínimo duas vezes por semana. 

 

A coleta será efetivada em quatro segmentos a coleta do rejeito, a coleta do 

reciclável, a coleta do orgânico e as coletas programadas. 

 

TRATAMENTO 

 

 Processamento de Recicláveis  

A escolha da tecnologia a ser adotada no município, principalmente no caso 

daqueles de pequeno porte, é interessante um estudo preliminar de viabilidade 

econômica. Por exemplo, a adoção de triagem e compostagem antes do aterro 

sustentável reduzirá o material a ser disposto nas trincheiras. Haverá ganhado 

tanto em área de disposição (somente os rejeitos irão para o aterro sanitário) 

quanto pela venda do composto produzido e dos recicláveis comercializáveis. 

 

 Processamento Orgânico 

A compostagem é vista como uma parte de uma estratégia integrada de gestão 

de resíduos sólidos urbanos é um processo de reciclagem da fração orgânica 

dos resíduos sólidos urbanos e também atende a uma das condicionantes para 

a obtenção do licenciamento ambiental no município. 
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Tendo em vista a grande importância da implantação da técnica de 

compostagem para a complementação do sistema de gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos do município de Tijucas do Sul, foi projetado um pátio 

de compostagem de forma a garantir a compostagem dos resíduos orgânicos 

compostáveis coletados no município. 

 

O pátio de compostagem deverá ser devidamente pavimentado destinado ao 

processo de compostagem. Foi dimensionado de forma a comportar 15 leiras 

cônicas de idades variáveis formadas a partir dos resíduos coletados durante a 

semana e misturados com resíduos oriundos de podas e capina, numa 

proporção de 70% e 30%, respectivamente, tendo em vista que as coletas nos 

dias da semana.  

 

A seguir encontra-se descrito o cálculo do pátio de compostagem. Os 

parâmetros adotados, previamente calculados, encontram-se na Tabela. 

 

Tabela 41: Pátio compostagem 

 

 

 

Tabela 42: Cálculos para pátio de compostagem 
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Sabendo-se que o dimensionamento do pátio foi efetuado de forma empírica e 

considerando condições ideais, justifica-se a análise primeiramente do 

andamento da coleta seletiva no município e a quantidade real de resíduos 

compostáveis oriundos da coleta antes de ser construído 100% do pátio de 

compostagem, evitando-se, assim, prejuízos financeiros ao município com 

obras desnecessárias que somente gerarão gastos com manutenção e limpeza 

sem oferecer benefício algum.  

 

DESTINAÇÃO FINAL 

 

Tabela 43: Propostas para destinação final 

 

 

FISCALIZAÇÃO 

Tabela 44: Propostas para fiscalização  
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ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES AMBIENTAIS 

 

A formação de associação é uma forma de fortalecer os grupos na busca de 

quantidade, qualidade e frequência que são algumas das imposições do 

mercado da reciclagem. Em rede a associação pode vender por melhores 

preços por terem juntos maiores quantidades e aqueles que não tem prensa 

poderem enfardar o material. Em rede a associação também pode se organizar 

para otimizar a coleta e realizarem inclusive coleta de outros materiais como 

óleo de cozinha, alimentos entre outros. 

 

Catadores organizados grupos que funcionam como cooperativas de fato onde 

decisões são tomadas de modo democrático, as vendas e os resultados são de 

domínio de todos graças a transparência das informações que muitas vezes 

são afixadas na parede - o valor da venda, dos descontos, as atas das 

reuniões e etc. Não há uma liderança única da qual dependam todas as 

decisões e todos os associados representam o empreendimento como dono. 

A associação neste sentido necessita de intervenção imediata afim de garantir 

um processo empreendedor. Estabelecer as políticas dos processos internos, 

instruções de trabalho são necessários para o alinhamento com grupos locais 

de catadores, comerciantes e recicladores locais. Esta medida trará ao grupo 

maior produtividade. 

 

Tijucas do Sul apresenta um bom desenvolvimento empreendedor por parte de 

coletores, beneficiadores/comerciantes e recicladores autônomos. Estes 

empreendedores, fazem da coleta e beneficiamento dos resíduos sua fonte de 

renda, com sucesso e muita dificuldade. O empreendedorismo é o motor da 

sociedade estes autônomos e empresários são a base para o sucesso da 

associação. Formar a parceria local é a chave para o desenvolvimento 

econômico e tecnológico do manejo dos resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 



 
 

178 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

Tabela 45: Propostas ARECICLA 
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LOGÍSTICA REVERSA 

 

O princípio da responsabilidade compartilhada prevista na PNRS, vinculam 

todos no ciclo de vida do produto, o fabricante, o comerciante e o consumidor. 

O processo da logística reversa implicana educação ambiental destes agentes, 

os fabricantes ou importadores deverão providenciar ou promover a correta 

destinação de seus produtos e embalagens, devidamente acondicionados na 

forma estabelecidos, os comerciantes deverão receber e devolver os produtos 

e embalagens e os consumidores após o uso do produto deverá devolve-los ao 

local de compra. 

 

Tabela 46: Propostas sobre logística reversa  
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E INFORMAL 

 

Conforme a Lei Federal nº 9.795 de 27 de abril de 1999 no Art. 1, “entendem-

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”. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) integra a Política 

Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação 

Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política 

Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 7.445, de 2007, e com a 

Lei no 7.107, de 6 de abril de 2005. 

 

Para tanto, um dos instrumentos da Lei nº 12.305/2010 é a prática da 

Educação Ambiental, por meio de programas e ações que promovam a não 

geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos, sendo 

um requisito mínimo a ser incorporado nos Planos de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 

 

Fundamental desenvolver atividades de conscientização no sentido de motivar 

uma maior participação do cidadão no sistema de limpeza municipal, 

mostrando-lhe as consequências ambientais, econômicas e sociais de atos 

simples e diários como, o correto acondicionamento de resíduos domiciliares, a 

observância dos horários de coleta, o não jogar resíduos nas ruas, o varrer e 

conservar limpas as calçadas, medidas que há décadas são incentivadas, sem 

grande sucesso. 

 

A educação ambiental não pode ser considera uma etapa da rota tecnológica, 

pois é a partir da consciência coletiva que cada etapa terá êxito. Em todas as 

fases, da origem à logística reversa, a educação ambiental é fundamental. 

 

O educador ambiental voltado para a questão de resíduos sólidos municipais 

precisa entender o que é e como deve funcionar um sistema de limpeza 



 
 

181 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

urbana, em toda a sua complexidade promovendo, assim, campanhas 

ambientais em vários âmbitos. 

 

Nesse sentido, garantir e promover a capacitação desses multiplicadores e 

trabalhar com a comunicação social é fundamental, pois ela reúne as diferentes 

formas e caminhos de nutrir a sociedade com informações, sejam elas de 

caráter institucional, administrativo, técnico, social ou político, para motivá-la ao 

compromisso compartilhado de melhoria da qualidade ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

9 TEMA DE ATUAÇÃO: PROGRAMA 
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a) 
Elaborar projeto de programa 
municipal de educação ambiental 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

b) 
Elaborar plano de comunicação e 
divulgação do programa 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

c) 
Realizar gincanas semestrais sobre 
reciclagem 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 
Custo Total dos Projetos R$ 893.050,00 
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PROPOSTA DE ROTA TECNOLÓGICA PARA O MUNICÍPIO DE TIJUCAS 

DO SUL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102: Rota Tecnológica Municipal 
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Aterro sanitário / CGR Iguaçu - Fazenda Rio 

Grande, R.M. Curitiba, PR, Brasil 

Implantar 01 Ecoponto Rural e 01 Ecoponto Urbano  
02 Galpões de Triagem 

01 Estação de Tratamento de Orgânicos 

PEG
IRS
U-
PR 

Levar a Coleta Seletiva para as 30 Comunidades  
Implantar 05 Ecopontos no trecho Campo Alto até Lagoa 

01 Galpão de Triagem 
01 Composteira Municipal 

Investir emConteinerização e Coleta Mecanizada 

PM
GIR
SU-
TS 



 
 

183 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

A Rota Tecnológica do PMGIRSU-TS estabelece a coleta diferenciada, o 

transbordo e tratamento, e a disposição final de resíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLETA DIFERENCIADA 
 

Deve ser realizada por meio de veículos específicos para cada tipo de 

resíduo que será coletado pela prefeitura do município 

Os resíduos devem ser acondicionados em: 
 Sacos plásticos 
 Contêineres de plástico 

 Contêineres metálicos 

 

COLETA DOMICILIAR 

Porta-a-Porta 
 
Os materiais recicláveis são previamente separados e colocados, em 

dias determinados, para ser recolhidos das residências 

Sistema PEVs 
 
Postos de Entrega Voluntária: contêineres específicos para recolher os 
materiais recicláveis levados pela população. Esses PEVs podem ser 
colocados pelo serviço municipal de coleta em vias públicas de grande 

circulação ou onde for necessário 

Sistema Misto 

Quando os dois sistemas - Porta-a Porta e PEVs – coexistem 
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TRANSBORDO & TRATAMENTO 

Entre a coleta e a disposição final dos resíduos se adota como forma 

de tratamento as Unidades de Triagem e a Composteira Municipal 

Os Pontos de Entrega Voluntaria – PEVs recebem e armazenam os 
resíduos prévio ao transbordo 
 

 Resíduos já separados 
 Segregados por cores  
 Segundo padrão CONAMA 

 

 

 

DISPOSIÇÃO FINAL 

A escolha de tecnologia economicamente viável e ambientalmente 
apropriada à realidade de Tijucas do Sul é a disposição final dos 

resíduos em Aterro Sanitário devidamente licenciado (CGR - Iguaçu) 

 O IAP define como necessário para as Atividades de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos a obtenção da Licença de 
Operações; 

 Para realizar procedimentos de transporte, armazenamento, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos, tais como, 
Incineração; Co-processamento; Aterro, e Uso agrícola de 

resíduos são necessárias as Autorizações Ambientais - AA. 
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Figura 103: Gerenciamento de Resíduos Secos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104: Gerenciamento de resíduos orgânicos  

  

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O GERENCIAMENTO  

DE RESÍDUOS SECOS 

 Universalização do acesso dos munícipes ao programa de coleta seletiva; 
 

 Desenvolvimento de conteúdo sobre manejo dos resíduos sólidos em 
disciplina estudantil; 
 

 Buscar incentivos financeiros e tecnológicos para o mercado emergente de 
coleta, comércio e reciclagem autônomo; 
 

 Buscar parceria na coleta e tratamento dos resíduos junto aos 
empreendedores do Município; 
 

 Ampliação dos níveis de reaproveitamento dos resíduos; 
 

 Contratação das organizações de Catadores Autônomos;  
 

 Criação de Fundo para os Catadores Autônomos; 
 

 Fomento às indústrias de transformação e de reciclagem, incluindo sua 
desoneração fiscal; 
 

 Implantação da Logística Reversa. 

 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O GERENCIAMENTO  

DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 

 Reconhecimento dos ResíduosOrgânicos como bem econômico e de valor 
social; 
 

 Universalização da coleta seletiva de orgânicos; 
 
 

 Fomento do uso de insumos derivados de materialorgânico; 
 

 Criação de programas sobre composteiras domiciliares; 
 

 Elaboração de hortas comunitárias tratadas com adubo proveniente dos 
resíduos orgânicos do município;  
 

 Aproveitamento do material orgânico através da construção de um 
Biodigestor para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos; 

 
 Aplicação do princípio: 

 

Poluidor/Pagador e Protetor-Recebedor. 
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Benefícios da Rota Tecnológica 

 

 Fim da coleta indiferenciada de resíduos urbanos e rurais; 

 

 Universalização da coleta seletiva; 

 

 Máxima retenção dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos nas fontes 

geradoras; 

 

  Inclusão social progressiva dos agentes e catadores locais; 

 

  Investimento em novos processos de segregação, coleta seletiva e 

manejo diferenciado em instalações modernas e eficientes; 

 

 Redução do volume de rejeitos destinados aos aterros pela adoção do 

Tratamento de Triagem e Compostagem; 

 

 Ampliação consecutiva dos Ecopontos Urbanos e Rurais; 

 

 Seguimento continuo da política dos 3Rs. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A promoção e o cuidado do meio ambiente deve ser prioridade da 

administração púbica. As atividades desenvolvidas de forma integral, a partir da 

inclusão do modelo de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, permitiu 

a realização de um trabalho participativo onde se deu espaço para a discussão 

de dificuldades e potencialidades do município de Tijucas do Sul para 

proporcionar um sistema de coleta de resíduos eficaz e comprometido com o 

meio ambiente. 

 

A elaboraçãodo PMGIRS-TS teve como objetivo, além de traçar as diretrizes 

norteadoras paraimplementação do processo de gestão de resíduos sólidos no 

município, promover mudanças de habito necessárias para fomentar uma nova 

cultura de responsabilidade ambiental e que torne possível a incorporação de 

métodos alternativos para tratar os resíduos produzidos nas comunidades. 

 

Com a execução dos programas e ações definidos no projeto será possível 

alcançar metas sobre: minimização da geração de resíduos; destinação correta 

de resíduos; diminuição deimpactos ambientais; preservação de recursos 

naturais renováveis e não renováveis; incorporação de métodos de logística 

reversa e; diminuição deresíduos destinados aos aterros sanitários. 

 

Minimização da Geração dos Resíduos 

 

A minimização da geração de resíduos se constitui numa estratégia prioritária 

no modelo do Gerenciamento Integrado e se baseia na adoção de técnicas que 

possibilitem a redução de volumee, consequentemente, de seuimpacto 

contaminante. O objetivo da minimização destaca a prevenção da geração de 

resíduos e a utilização de alternativas de disposição que não incluam a 

destinação inadequada no solo a céu aberto. 

 

O PMGIRS-TS oferece informações sobre práticas de minimização associando 

esta dinâmica ao entendimento do procedimento. Ainda assim o Plano 

estabelece como fator determinante na implantação de programas de 
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minimização de resíduos, o compromisso dos geradores através da inclusão 

das 3Rs: reciclar, reutilizar e reusar. 

 

Destinação Correta dos Resíduos 

 

Os resíduos gerados nas comunidades devem ser destinados de forma correta 

a fim de que sejam evitados efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde 

pública.O problema da destinação correta de resíduos sólidos desafia cada 

cidadão, empresa e órgão público a exercer, de fato, o seu papel rumo ao 

enfrentamento das mudanças climáticas, a preservação dos recursos naturais 

e o consumo consciente. 

 

O PMGIRS-TS acatando as disposições estabelecidas na legislação ensina e 

oferece as alternativas existentes sobre como devem ser tratados os resíduos 

de forma específica. O Plano pretende exercer um papel multiplicador ao 

despertar a necessidade de abordar praticas que ajudem a disciplinar a 

mudança de hábitos dos moradores de Tijucas do Sul ao incluir praticas 

conscientes. Desta maneira, se facilita a criação de canais e estruturas que 

permitam a viabilização correta da destinação dos resíduos por parte da 

prefeitura e órgãos municipais.  

 

Diminuição dos Impactos Ambientais 

 

O impacto ambiental é um desequilíbrio provocado pelaintervenção das 

pessoas com o meio ambiente. Por tanto adiminuição dos impactos ambientais 

se refere à elaboração de medidas que ofereçam menos intervenção agressiva 

ao meio ambiente, através de atitudes conscientes baseadas em ações 

sustentáveis. 

 

O PMGIRSU-TS estabelece entre seus objetivos contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos moradores de Tijucas do Sul e a salvaguarda do meio 

ambiente na medida em que oferece a incorporação de novas tecnologias e 

métodos que ajudem a superar os problemas derivados da inadequada 

administração dos resíduos sólidos.  
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Preservação dos Recursos Naturais Renováveis e Não Renováveis 

 

Os recursos naturais são considerados como os elementosencontrados na 

natureza necessários para que a vida na terra seja possível e são classificados 

em dois grupos: os recursos naturais não renováveis e os recursos naturais 

renováveis. 

 

Os recursos naturais não renováveis incluem todos os elementos que são 

usados nas atividades que realizam as pessoas no seu cotidiano e que não 

têm capacidade de renovação (o alumínio, o ferro, o petróleo, o ouro, o 

estanho, o níquel e muitos outros). E, os recursos naturais renováveis possuem 

a capacidade de renovação após serem utilizados nas diferentes atividades 

produtivas (florestas, água e solo, entre outros) 

 

O PMGIRSU-TS ao traçar as diretrizes norteadoras para uma gestão 

consciente dos resíduos sólidos e estabelecer a coleta seletiva como recurso a 

ser implementado pelo município demanda o reaproveitamento de recursos 

naturais renováveis e não renováveis na consecução dos objetivos. 

 

Logística Reversa 

 

Como já foi mencionado com anterioridade a logística reversa é uma prática 

que vem sendo aplicada desde agosto de 2010 com aprovação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Esta praticadefine que as empresas 

são responsáveis por recolher seus produtos, embalagens ou outros materiais 

após o descarte pelo consumidor, o qual significa que a mesma marca que 

vende um eletrônico deve recebê-lo de volta ou indicar o que fazer com ele. A 

regra é aplicada para fabricantes de pilhas, baterias, pneus, lâmpadas 

fluorescentes, agrotóxicos, medicamentos, eletrônicos e seus componentes, 

entre outros. 

 

O PMGIRSU-TS neste sentido aborda as questões que envolvem a 

recuperação de estes produtos ou parte destes desde o ponto de consumo 
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atéo local de origem ou de deposição em local seguro, com o menor risco 

ambiental possível.  

 

Impacto na diminuição dos Resíduos Destinados aos Aterros Sanitários 

 

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos 

sociais e econômicos que afetam diretamente a preservação do meio ambiente 

e a saúde publica.A ausência de uma estrutura de planejamento e gestão dos 

resíduos é um dos fatores que dificultam a ação integrada do município na 

definição de estratégias, iniciativas e soluções para a superação de problemas. 

 

O PMGIRSU-TS através do diagnostico realizado na etapa inicial faz evidente 

que a adoção de padrões de produção e consumo sustentáveis e o 

gerenciamento adequado dos resíduos sólidos podem diminuir 

significativamente os impactos sobre o aterro sanitário ao prolongar sua vida 

útil e reduzir os dejetos que são encaminhados. 

 

Desafios a serem enfrentados 

 

O modelo de gestão integrada de resíduos sólidos e as especificações 

recomendadas para o município de Tijucas do Sul estabelecem o marco de 

referencia sobre como o sistema de administração dos resíduos deve ser 

administrado. As questões técnicas, econômicas e institucionais que dificultam 

ao município realizar uma gestão integrada e sustentável são abordadas neste 

Plano com a intenção de superar as dificuldades e apresentar uma Rota 

Tecnológica adequada às características do município e que atenda de fato às 

demandas da comunidade.  

 

Embora o diagnóstico do município indique que existem espaços que podem 

ser explorados para buscar uma maior eficiência do serviço atual e uma 

valorização dos materiais gerados, existe um longo caminho a ser seguido até 

conseguir alcançar as metas propostas. 
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A gestão que se propõe precisa da conscientização de todos os interessados, 

da prioridade de mudança de conceitos e formas de tratar os problemas 

avistados a fim de alcançar melhores resultados no manejo dos resíduos 

sólidos do município, principalmente na disposição final e tratamento. O 

PMGIRSU-TS buscadesempenhar um papel multiplicador ao despertar a 

necessidade de abordar praticas que ajudem a melhorar a situação atual que 

se presenta em Tijucas do Sul. 
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RESULTADOS PREVISTOS  

 

Com a elaboração do PMGIRSU-TS se pretende alcançar resultados que foram 

previstos em um período de curto, meio e longo prazo. 

 

Resultados de curto prazo 

 

 Mudança de hábitos, praticas e comportamentos dos moradores de 

Tijucas do Sul. 

 Elaboração do Programa de Coleta Seletiva. 

 Inclusão do principio dos 3Rs. 

 Aumento no volume de materiais recicláveis. 

 Minimização do impacto causado ao aterro sanitário pela diminuição de 

resíduos enviados. 

 

Resultados de meio prazo: 

  

 Universalização da cobertura dos serviços de coleta de resíduos sólidos. 

 Inclusão de catadores ao processo de elaboração dos programas de 

coleta seletiva 

 Participação cada vez mais intensa da população na busca de melhorias 

para a gestão de resíduos do município, introduzindo o controle social e 

a fiscalização ambiental. 

 Implementação de novas tecnologias para tratamento de resíduos 

sólidos urbanos no município. 

 

Resultados de longo prazo: 

 

 Fortalecer o PMGIRSU-TS atualizando informações e praticas 

relacionas ao tema dos resíduos sólidos municipais. 

 Divulgação intensiva das ações e do progresso do Plano. 

 Ser exemplo regional em temas de administração e gestão de resíduos 

sólidos municipais. 
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RECOMENDAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL 

 

A continuação se estabelecem 10 recomendações que são prioritárias para a 

sustentação do PMGIRSU-TS: 

 

Elaborar estudoanual sobre composição gravimétrica por 

quarteamento para quantificar e identificar a natureza dos 

resíduos sólidos gerados no município e como forma de melhorar 

as informações sobre o teores de material reciclável disponível. A 

composição gravimetria deve ser realizada nos domicílios e nos 

estabelecimentos que fazem parte da malha urbana e rural. 

 

Estimar o potencial de arrecadação dos contribuintes e índices de 

inadimplência para avaliar os modelos de cobrança e tarifas para 

execução dos programas de coleta diferenciada, tratamento e 

destinação de resíduos. 

 

Estudar propostas de educação ambiental para o ensino infantil, 

fundamental e médio. O sucesso desde PMGIRSU despende do 

comprometimento das pessoas com as mudanças de hábitos e 

incorporação de novas praticas. Assim como depende da 

administração publica realizar programas envolvendo noções de 

conservação ambiental, reciclagem e coleta diferenciada. 

 

Desenvolver projeto de recuperação ambiental da área do é 

localizado o atual lixão no município, por meio da reflorestação e 

intervenção no local reconstituindo seu ambiente natural. Para 

solos contaminados por resíduos sólidos é recomendado o plantio 

de espécies nativas. 

 

Adquirir tambores de ferro para, após pintura com padrões 

CONAMA, ser instalados ao longo do eixo Campo Alto atéLagoa, 

e adaptar tampas de borracha de pneus neles para proteger do 

clima e da proliferação de vetores transmissíveis de bactérias. 
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Desenvolver projetos de reciclagem com inclusão social. O 

envolvimento dos catadores em cooperativas valoriza seu 

trabalho como agentes formais na gestão dos resíduos sólidos 

urbanos e permite ganhos de eficiência do processo. Os 

catadores devem ser mobilizados e capacitados para participar 

dos programas de coleta seletiva da prefeitura. 

 

Implementar ações de seguimento para avaliação do nível de 

eficiência da execução dos serviços de coleta pública que serão 

implementados. O grau de satisfação e as expectativas 

dosmoradores devem ser avaliados. 

 

Elaborarprocedimentos para registrar a destinação adequada dos 

resíduos produzidos nas fontes geradoras. Esta ação permite 

melhorar as estimativas de geração de resíduos segundo 

classificação e origem. Deve se incluir a população neste 

exercício por meio de preenchimento de tabelas semanais ou 

quinzenais sobre as características dos resíduos que são gerados 

nesse transcurso de tempo. 

 

Aumentar a fiscalização sobre o lançamento de entulho e 

resíduos em locais proibidos. A penalização e o recebimento de 

infrações sobre condutas de despejo inapropriadas pode 

incentivar o uso de locais permitidos.  

 

Estudar a implantação de umaentidade reguladora municipal 

encarregada de realizar seguimento e fiscalização aos processos 

relacionados com a gestão dos resíduos no município. Esta 

entidade deve proporcionar informações sobre o tema e resolver 

questionamentos levantados em caso de duvidas por parte dos 

moradores. 
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PANORAMA INTERNACIONAL SOBRE A GESTÃO DO LIXO 

 

Este capitulo se baseia em quatro relatórios globais que foram publicados 

recentemente: o Reporte ISWA (ISWA Report 2013), o "Relatório do Atlas de 

Resíduos 2013" (Waste Atlas Report 2013), o  relatório do Banco Mundial, 

"Que desperdício" (2012) (What a waste), e o relatório "Gestão de Resíduos 

Sólidos em Cidades do Mundo" (2010) do Escritório Regional para América 

Latina e Caribe (ONU-HABITAT).  

 

O Atlas de Resíduos é um mapa de acesso livre, não comercial, que visualiza 

os dados municipais de gestão de resíduos sólidos de todo o mundo. Através 

da sua rede de conhecimento (crowd-sourcing), tem compilado dados de 162 

países, cobrindo 97% da população mundial. A Associação Internacional de 

Resíduos Sólidos (ISWA) é um dos seis parceiros que contribuíram com os 

dados.  

 

A publicação "Que desperdício" pelo Banco Mundial fornece um retrato da 

gestão dos resíduos sólidos urbanos das áreas urbanas em todo o mundo e 

abrange três bilhões de pessoas.  

 

O relatório "Gestão de Resíduos Sólidos em Cidades do Mundo", publicado 

pela ONU-HABITAT analisa 22 cidades de referência nos países 

desenvolvidos, em desenvolvimento e em transição. 

 

Estado dos Resíduos Sólidos no Mundo 

 

Embora tenha ocorrido um grande avanço tecnológico no decorrer dos anos o 

problema do lixo no mundo continua sendo muito grave. Segundo as pesquisas 

citadas, todos os anos, 1,4 bilhão de toneladas de resíduos são produzidas 

pelos 7 bilhões de habitantes do planeta e apenas metade de todo esse lixo é 

coletado.  

Os países que mais sofrem com a falta de infraestrutura para coleta e 

armazenamento de lixo estão na região da África e da América Latina. E a 

porcentagem de resíduos reciclados, é ainda menor. 
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Estudos da ISWA mostram que seria preciso um investimento de US$ 40 

bilhões para conseguir regularizar a etapa da coleta de lixo em todo o mundo, 

sem contar o gerenciamento dos resíduos, reciclagem, compostagem e outros 

métodos. 

 

Por sua parte, o novo relatório sobre os Resíduos Sólidos Urbanos do Banco 

Mundial alerta para os custos potenciais de lidar com uma produção de lixo 

cada vez maior.  

 

Segundo estes reportes, quase todo o lixo é gerado por moradores de cidades. 

Os resultados apontam que somando todas as cidades do mundo, atualmente, 

se geram cerca de 1,8 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos 

por ano, ou 2,7 kg por habitante dia, metade das quais vem de países 

membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE). Segundo a previsão, estes números devem subir para 2,2 bilhões de 

toneladas em 2025, ou 3,4 kg por pessoa.  

 

O Banco estima que os centros urbanos da China vão jogar fora 1,4 bilhões de 

toneladas em 2025, acima dos 520milhoes de toneladas de hoje. Em contraste, 

o lixo urbano de América passará de 620milhoes de toneladas para 700 

milhões de toneladas.  

 

Cinco principais lições dos relatórios 

 

1. Os EUA têm um grande problema de lixo, mas o da China em breve 

será ainda pior. 

2. Brasil e sua economia emergente esta rapidamente aproximando-se a % 

de resíduos gerados pelos EUA. 

3. Os países mais ricos geram mais desperdício de papel, e os mais 

pobres, de plástico e resíduos orgânicos. 

4. Mesmo que reciclado todo o nosso lixo, isso não seria o ainda suficiente. 

5. Se estima que para o 2025 a geração de resíduos sólidos se triplique. 
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Uma comparação global do lixo 
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Fonte: World Bank: “WHAT A WASTE. A Global Review of Solid Waste 

Management”, 2013 



 
 

198 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

Detalhes da gestão sustentável dos resíduos sólidos no mundo 

 

Os gráficos do Atlas de Resíduos 2013 mostram claramente que a quantidade 

de resíduos aumenta com o crescente desenvolvimento econômico, no entanto 

os países desenvolvidos tendem a ter maior cobertura de coleta e mais 

separação de resíduos. 

 

Geração de resíduos sólidos em todo o mundo - 2013 

 

 

 

Geração de resíduos sólidos por pessoa - 2013 

 

 

 

 

Cobertura da coleta - 2013 

 

 

 

 

Taxa de reciclagem sem o setor informal - 2013 

 

 

 

 

Média de taxas de reciclagem, incluindo o sector informal 

 

 

 

 

Taxa de disposição final sem controle 

 

 

1.84 bilhões de toneladas 
Fonte: Relatório do Atlas de Resíduos 2013 

 

271.7 kg em média 

Fonte: Relatório do Atlas de Resíduos 2013 
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Fonte: Relatório do Atlas de Resíduos 2013 

16.0% em média 
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(país com maior taxa de reciclagem) 

 Fonte: Relatório do Atlas de Resíduos 2013 
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PANORAMA NACIONAL SOBRE A GESTÃO DO LIXO 

 

O tema sobre a gestão dosresíduos sólidos no Brasil se baseia em três fontes 

de informações estabelecidas pelo governo federal: a Politica Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS),instituída pela Lei Federal nº 12.305 de 2010, as 

metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES),a 

Política Federal de Saneamento Básico, e a Lei nº 9705 de 1999 da Educação 

Ambiental. Paralelamente, com a intenção de obter uma leitura complementar 

sobre o tema foram revisados: oPanorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

2013, 11ª edição do relatório anual da ABRELPE - Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, as pesquisas levadas a 

cabo pela ABLP - Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza 

Pública, e as publicações do CEMPRE.   

 

A Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) oferece um diagnostico da 

situação do país e fornece os instrumentos necessários para combater os 

principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos.As diretrizes doPLANARES deliberam a 

responsabilidade da não geração, redução e segregação de resíduos sólidos. A 

Política Federal de Saneamento Básicotem com objetivo a prestação de 

serviços dirigidos à saúde pública. E a Lei da Educação Ambiental que tem o 

objetivo disseminar o conhecimento sobre o os cuidados e a preservação do 

meio ambiente. 

 

OPanorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2013, da ABRELPE,cuja 

pesquisa abrangeu 404 municípios, representando mais de 45% da população 

brasileira, fornece informações abrangentes e atualizadas sobre geração, 

coleta, destinação e aproveitamento de resíduos sólidos nos municípios 

brasileiros. Os informes da ABLPcomplementam as pesquisas e incorporam 

atividades que se concentram na criação de conhecimentos para contribuir 

comsoluções sobre a gestão dos resíduos sólidos no país.As publicações do 

CEMPRE - Compromisso Empresarial para Reciclagem propõem uma visão da 

reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo e facilitam a 
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traves de suas publicações noticias atualizadas sobre a situação nos cenários 

publico e privado. 

 

Estado dos Resíduos Sólidos no Brasil 

 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil precisa de um 

investimento de R$ 6,7 bilhões para conseguir fechar e eliminar todos os 

aterros a céu aberto do país, até 2014, como consta no documento. Embora no 

país as iniciativas para dar um fim mais apropriado ao lixo estão crescendo, 

continua existindo uma preocupação sobre a porcentagem de lixo sendo 

gerado. Em 2008, foram gastos US$ 1,5 bilhão com incineração de resíduos, já 

hoje, os gastos chegaram a US$ 11,5 bilhões. Como indicam as pesquisas, 

propostas de reciclagem também têm aumentadofato que colaborou para que 

se começasse criar um nicho de mercado no país e uma cadeia de empregos 

voltada para a reutilização de resíduos sólidos.  

 

Estimativas da ABRELPE e da ABLP garantem que se o Brasil não acelerar o 

ritmo das mudanças no setor da gestão de resíduos sólidos, cerca de 40% do 

lixo produzido pela população continuará a ser descartado de forma incorreta 

em 2014, ano em que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), vence o prazo anotado na lei e todos os municípios brasileiros 

deveriam estar com seus lixões desativados e substituídos por aterros 

sanitários comtemplados em Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Urbanos (PMGIRSU), estipulados também na lei como 

instrumento de gestão.  

 

Divulgado em 04 de agosto de 2014, o Panorama dos Resíduos Sólidos no 

Brasil 2013, confirmo que o país registra a presença de lixões em todos os 

Estados e cerca de 60% dos municípios brasileiros ainda encaminham seus 

resíduos para locais inadequados. Confirmando que no ritmo em que está o 

Brasil, só vai conseguir se universalizar a coleta de resíduos urbanos para 

2020 ou mais. Ainda segundo a ABRELPE foi geradono país mais de 76 

milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no ano passado, o que 

representa umaumento de 4,1% em relação a 2012, e bastante superior aos 
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índices verificados desde 2008.  Segundo as informações coletadas, o 

problema da destinação final dos resíduos é o ponto mais deficiente no sistema 

de gestão de resíduos no cenário brasileiro.  

 

O relatório Panorama 2013 mostra que apenas 58,3% dos resíduos sólidos 

urbanos têm destinação final adequada, situação que se mantém inalterada 

em relação ao cenário de 2012.Os 41,7% restantes correspondem a 79 mil 

toneladas diárias, que são encaminhadas para lixões ou aterros 

controlados, os quais pouco se diferenciam dos lixões, já que não possuem 

medidas necessárias para o cuidado do meio ambiente. Segundo os dados 

apresentados, 3.344 municípios dos 5.570 municípios que reúnem os 27 

estados brasileiros, ainda fazem uso de locais inadequados para destinação 

final de resíduos. E desses 3.344 municípios, 1.569 utilizam lixões a céu 

aberto, que é a pior forma de destinação, devido a que o descarte dos 

materiais é diretamente sobre o solo, sem considerar algum tipo de cuidados. 

 

Outros pontos discutidos no relatório indicam como para o correto 

funcionamento de qualquer sistema de gestão de resíduos, não basta só 

abordar apenas um sistema de destinação final adequado. É prioridade 

implementar ações prévias que verifiquem que os resíduos são adequados 

para posterior manejo e transformação. Entre as ações previstas prévias a 

destinação final dos recursos, Panorama 2013, indica que no Brasil este item 

que se refere a separação dos resíduos e a coleta seletiva é insuficiente e não 

se apresentou avanços, apesar de ser outro tema obrigatório segundo a PNRS. 

 

Nas conclusões apresentadas no relatório, pôde-se confirmar que em 2013, 

cerca de 62% dos municípios brasileiros registraram alguma iniciativa dirigida a 

separação e coleta seletiva dos resíduos, em contraste ao 60,2% que se 

experimento em 2012. O estudo da ABRELPE e os dados das pesquisas da 

ABLP junto às publicações do CEMPRE mostram que embora seja expressiva 

a quantidade de municípios com iniciativas de coleta seletiva, a maioria das 

atividades são restritas e insuficientes. As iniciativas avaliadas identificaram 

fraquezas na cadeia, ao observar ainda baixa participação da população 
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nospontos de entrega voluntária e poucos ou deficitários convênioscom 

associações de catadores.  

 

Cinco principais lições dos relatórios 

 

1. Mais da metade dos municípios do país ainda enterram seus lixos em 

buracos sem o mínimo de proteção necessária para evitar contaminação 

do meio ambiente, colocando a saúde da população em risco. 

 

2. Apenas 60% do lixo do Brasil terá destino correto em 2014. Cerca de 

40% do lixo produzido pela população continuará a ser descartado de 

forma incorreta em 2014. 

 

3. Mesmo com 60% dos municípios do país tendo alguma iniciativa de 

coleta seletiva, a quantidade de resíduo sólido urbano que de fato 

retorna à cadeia produtiva não chega a 2% 

 

4. Em contraste da região de América Latina, o Birô Internacional de 

Reciclagem (BIR) destaca a liderança brasileira no setor da reciclagem.  

 

5. Devido às diferenças regionais do país continua existindo baixo 

desenvolvimento técnico epouca demanda de material. 
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Uma comparação nacional do lixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE e dados ABRELPE, 2013 

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

URBANOS 2013 

 

 

Aterro controlado e aterro sanitário 

Aterro sanitário 

Aterro controlado 

Vazadouro a céu aberto (lixão) e aterro sanitário 

Vazadouro a céu aberto (lixão) e aterro controlado 

Vazadouro a céu aberto (lixão), aterro controlado e aterro sanitário 

Vazadouro a céu aberto (lixão)  



 
 

204 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

Detalhes da gestão sustentável dos resíduos sólidos no Brasil 

 

Os dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2013 mostram 

claramente que a quantidade de resíduos aumenta no país e continua existindo 

inadequada destinação dos resíduos. O relatório apontou que o país deu 

destino incorreto a quase 28,8 milhões de toneladas de lixo no ano passado, o 

que equivale a 198 estádios do Maracanã lotados. 

 

Geração de resíduos sólidos em todo o Brasil – 2013 

 

 

 

 

 

 

Geração de resíduos sólidos por pessoa – 2013 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de resíduoscoletado por regiões – 2013 

 

 

 

 

 

 

Cobertura da coleta– 2013 

 

 

 

 

209.280 ton./dia - 76 milhões ton./ano  

Fonte: Panorama 2013 – ABRELPE e IBGE 
 

1.041Kg/hab./dia em média  

Fonte: Panorama 2013 – ABRELPE e IBGE 
 

0,761 kg – Região Sul 
(Região com menor geração de resíduos) 
 

 

1,209 kg – Região Sudeste 
(Região com maior geração de resíduos) 

 

 

87.4%em média 

0,3% – Região Norte 
(Região com menor cobertura) 
 

 

50% – Região Sudeste  
(Região com maior cobertura) 

 

 
Fonte: Panorama 2013 – ABRELPE; IBGE e CEMPRE 

 

Fonte: Panorama 2013 – ABRELPE e IBGE 
 

10.000toneladas por dia 
(Região com menor geração de resíduos) 
 

 

10.000toneladas por dia 
 (Região com maior geração de resíduos) 

 

 

 12.178 
Norte  

15.480 
Centro-Oeste  

20.622 

Sul  
41.820 

Nordeste  

99.119 

Sudeste  
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Taxa de reciclagem sem o setor informal – 2013 

 

 

 

 

 

 

Taxa de disposição final sem controle 

 

 

 

 

 

 

PANORAMA ESTADUAL SOBRE A GESTÃO DO LIXO 

 

A gestão dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, ao igual que no cenário 

nacional, segue as disposições estabelecidas na Politica Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS),no Plano Nacional de Resíduos Sólido,na Política Federal de 

Saneamento Básico, e na Lei da Educação Ambiental.  

 

A partir da base normativa estabelecida pelo governo da união o governo do 

estado formula a Política Estadual de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 

Estadual n°12.493 de 2009, e cimenta as bases para a criação dos planos que 

contemplam as diretrizes que o Paraná deve seguir sobre a gestão dos 

resíduos sólidos.  

 

O diagnostico foi possível a partir da Politicas Estadual e de duas fontes de 

informação: o Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Urbanos no Estado do Paraná 2012, elaborado pelo IAP - Instituto Ambiental 

do Paraná; e o Plano Estadual para a Gestão Integrada e Associada de 

Resíduos Sólidos no Estado do Paraná – PEGIRSU, desenvolvido pelo SEMA 

– Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o qual contempla o Estudo 

para a Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do 

2.0% em média 

 0,2%– Região Norte 
(Regiãocom menor taxa de reciclagem) 
 

 

57%– Região Sudeste 
(Região com maior taxa de reciclagem) 

 Fonte: Panorama 2013 – ABRELPE e IBGE 
 

10%  
 

 

60% 
 

 

17.4%  
Lixão 

58.3%  
Aterro Sanitário  

24,3% 
Aterro Controlado 

Fonte: Panorama 2013 – ABRELPE e IBGE 
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Paraná - PGIRSU-PR, através da pesquisa realizada em 2011 onde 

participaram 289 municípios. 

 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos do Paranáoferece um diagnostico 

da situação do estado e apresenta as diretrizes estabelecidas pelo governo 

federal que visam à eliminação de 100% dos lixões no Estado do Paraná e a 

redução de 30% dos resíduos gerados.  

 

O Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos 

no Estado do Paraná 2012 apresenta os resultados obtidos no Diagnóstico da 

Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do 

Paraná, realizado ao longo do ano de 2012 pelo DLP - Departamento de 

Atividades Poluidoras. 

 

O Plano Estadual para a Gestão Integrada e Associada de Resíduos 

Sólidos no Estado do Paraná – PEGIRSU-PR apresenta a divisão do estado 

em 20 regiões que atuarão de forma integrada na implementação de soluções 

estabelecidas na PNRS, entre elas, a criação de consórcios intermunicipais 

para a gestão dos resíduos sólidos e a execução em paralelo do programa 

“Paraná sem Lixões”, que por sua parte, irá envolver todos os órgãos de 

governo que executam ações relacionadas ao saneamento ambiental e à 

produção de energia a partir do lixo.  

 

Estado dos Resíduos Sólidos no estado do Paraná 

 

O Estado do Paraná é composto por 399 municípios e segundo o censo 

realizado pelo IBGE em 2010 possui um total de 10.444.526 habitantes. 

Conforme os dados apresentados pela ABRELPE no relatório Panorama 2013 

estima-se que diariamente são gerados 0.9 kg/hab./dia de resíduos sólidos ou 

8.638 t/dia, das quais são coletadas 8.123 t/dia, o que indica que 

aproximadamente ao ano o Paraná produz cerca de 3.450.000 toneladas. 

 

Segundo o relatório e os dados do IBGE, do total dos 399 municípios, 367 

municípios (92%) apresentam uma população menor do que 50.000 habitantes 
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e 312 municípios (78%) apresentam população menor que 20.000 habitantes, 

confirmando que os municípios com maior número de habitantes e com maior 

índice de desenvolvimento econômico, apresentam uma geração mais elevada 

de resíduos sólidos. 

 

Nas informações coletadas pelo SEMA e disponibilizadas no PEGIRSU, 161 

municípios (40,1%) tem Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

já elaborados e em processo de execução. Já os outros 238 municípios (59, 

9%) restantes sinalizaram não ter ainda elaborado os Planos de Gestão e se 

encontram em processo de diagnostico para posterior elaboração. 

 

Embora o Estado do Paraná possua limitações técnicas e dificuldade 

financeiras para efetivar os PMGIRSU, as pesquisas desenvolvidas pela 

ABRELPE e os dados estimados na Política Federal de Saneamento Básico 

mostram que o estado tem índices de manejo de resíduos sólidos acima da 

média nacional.  

 

Referente à coleta dos resíduos sólidos no Estado do Paraná as informações 

coletadas no PMGIRSU indicam que existem diferentes formas na execuçãoda 

coleta, sendo principalmente realizada porta a porta, através de veículos 

coletores e compactadores no caso do lixo domestico. E, já em municípios 

menores onde os resíduos são reduzidos a coleta é efetuada por meio de 

caminhões baú, poliguindastes, tratores agrícolas com reboque ou caçambas. 

Outra forma que se apresenta é por meio da instalação dosPEVs – Pontos de 

Entrega Voluntaria onde são localizados containers ou caçambas em pontos 

pré-determinados do município. Os dados apresentados indicam também que 

49,6% das prefeituras executam diretamente os serviços de coleta; 22,8% 

contratam algum tipo de serviço privado e sobre os 27,6% restantes não se tem 

informações. 

 

Sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos tanto a ABREPE como o SEMA 

informam que o sistema consiste na coleta separada de resíduos orgânicos 

(resíduos úmidos) e resíduos recicláveis (resíduos secos) previamente 

acondicionados. No Estado do Paraná a coleta seletiva é realizada porta a 
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porta ou por intermédio de PEVs. Segundo os dados 213 (53,4%) realizam a 

coleta seletiva dos quais 119 é realizada porta a porta. Na Figura 19 é ilustrada 

a ocorrência da coleta seletiva porta a porta nos municípios paranaenses.  

 

Referente à destinação dos resíduos sólidos as pesquisas indicam que das 

8.123 toneladas de resíduos sólidos que são coletadas diariamente, 5.686 

toneladas (70,0%) são destinadas em Aterros Sanitários, 1.600 toneladas 

(19,7%) são destinadas em Aterros Controlados, e, 837 toneladas (10,3%) vão 

para Lixão ao céu aberto. 

 

Cinco principais lições dos relatórios 

 

1. No Estado do Paraná 56,5% dos resíduos são matéria orgânica, 26% 

recicláveis secos e 17,5% rejeitos. 

 

2. 93 municípios do estado (23,3%) despejam resíduos em lixões. 

 

3. O sistema carece de uma gestão universalizada, integrada, sustentável, 

e qualitativamente adequada. 

 

4. A coleta seletiva ainda não se tornou uma prática no generalizada no 

país. 

 

5. Os materiais acabam prejudicados e sem possibilidade de 

reaproveitamento. 
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Uma comparação estadual do lixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IAP, 2012  

DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  
URBANOS NO ESTADO DO PARANÁ 2013 
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Detalhes da gestão sustentável dos resíduos sólidos no Paraná 

 

Os dados do PEGIRSU-PR e dos relatórios do IAP e do SEMA revelam um 

cenário bastante similar aos dados recolhidos em 2012. O incremento dos 

resíduos demostram que ainda no estado a gestão dos resíduos sólidos é 

precária e insuficiente 

 

Geração de resíduos sólidos em todo o Paraná - 2013 

 

 

 

 

Geração de resíduos sólidos por pessoa - 2013 

 

 

 

 

 

Composição de resíduos I do Estado do Paraná - 2013 

 

 

 

 

 

Composição de resíduos II do Estado do Paraná - 2013 

 

 

 

 

 

Composição de resíduos III do Estado do Paraná - 2013 

 

 

 

8.123 ton./dia - 3.450.000 ton./ano  

Fonte: Panorama 2013 – ABRELPE e PEGIRSU-PR  
 

 

Fonte: Panorama 2013 – ABRELPE e PEGIRSU-PR 
 

0,65 kg  
(Menos de 50 mil habitantes) 
 

 

1.40kg 
(Mais de 1 milhão de habitantes) 

 

 

Fonte: PEGIRSU-PR 
 

Menos de 50 mil habitantes 
 

 

Menos de 50 mil habitantes 

 

 60% 

Matéria orgânica 

25%  

Recicláveis secos 
15%  

Rejeito
s 

 0.9 Kg/hab./dia em média 

 9.000 ton./dia 

Mais de 500 mil habitantes Mais de 500 mil habitantes 

 45%  
Matéria 
orgânica 

35%  
Recicláveis 
secos 

Fonte: PEGIRSU-PR 

 

20%  

Rejeitos 

50 mil habitantes 

 

500 mil habitantes 

 

 55%  

Matéria orgânica 

30%  
Recicláveis 
secos 

Fonte: PEGIRSU-PR 

 

15%  
Rejeito
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Cobertura da coleta - 2013 

 

 

 

 

 

 

Coleta- 2013 

 

 

 

 

Triagem e tratamento de orgânicos - 2013 

 

 

 

 

 

Disposição final - 2013 

 

 

 

 

 

Ações intermunicipais e políticas públicas - 2013 

 

 

 

 

 

Serviços de coleta  

 

 

 

52.1%em média 

10% 
20.000 habitantes 
(Municípios com menor cobertura) 
 

 

100% 
50.000 habitantes 

(Municípios com maior cobertura) 
 

 
Fonte: PEGIRSU-PR 

 

 94.0% 

Coleta Regular 

47.9%  

Coleta Seletiva Porta a Porta 

10% 
20.000 habitantes 
(Municípios com menor cobertura) 
 

 

100% 
50.000 habitantes 

(Municípios com maior cobertura) 
 

 Fonte: PEGIRSU-PR 
 

 5.8%  

Compostagem 
28.6% 

Triagem 

4 % 

 
30% 

 Fonte: PEGIRSU-PR 
 

 
53.6%  
Destinam  

inadequadamente 

46.4%  
Destinam  

adequadamente 

20 % 

 
60 % 

 

 
Fonte: PEGIRSU-PR 

 

29.1%  
(18 Aterros compartilhados 

no PR e 2 em SC) 

 
59.9%  
Tem Plano 
de Gerenciamento 
 

30 % 

 

60 % 
 

 
Fonte: PEGIRSU-PR 

 

40.1%  
Tem Plano 

de Gerenciamento 

10%  
 

 

50% 
 

 

22.8% 

Privado 
49.6%  

Público 
27.6% 

Sem Informação 

12.2% 
Cooperativas 

Associações 

Fonte: PEGIRSU-PR 
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Organização formal de catadores 

 

 

 

 

 

Taxa de reciclagem  

 

 

 

 

 

 

 

PANORAMA MUNICIPAL SOBRE A GESTÃO DO LIXO 

 

A gestão dos resíduos sólidos no Município de Tijucas do Sul deve se basear 

nas disposições estabelecidas na Política Estadual de Resíduos Sólidos do 

Paraná,que por sua vez segue aPolitica Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS),o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES),a Política Federal 

de Saneamento Básico, e a Lei da Educação Ambiental. A partir da base 

normativa estabelecida pelo governo estadual e federal o Município de Tijucas 

do Sul deve elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos Urbanos – PMGIRSU, como visa na Lei n° 12.305 de 2010 e a Lei 

Estadual n° 12.493 de 2009. 

 

As fontes de dados deste diagnóstico foram: o Relatório da Situação da 

Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do Paraná 2012 

(IAP), o Plano Estadual para a Gestão Integrada e Associada de Resíduos 

Sólidos no Estado do Paraná – PEGIRSU-PR (SEMA), o Estudo para a 

Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do 

Paraná– PRGRSU-PR, incluído no PEGIRSU-PR,e; o Plano Diretor do 

Município de Tijucas do Sul 2009. Como também os dados primários obtidos 

durante as visitas ao município na elaboração do trabalho de camporealizado 

20%  
 

 

80% 
 

 

29.1% 

Sim tem  

70.9%  
Não tem  

Fonte: PEGIRSU-PR 

 

6.6% em média 

 0,2% 
(Municípioscom menor taxa de reciclagem) 
 

 

57% 
(Municípios com maior taxa de reciclagem) 

 

 
Fonte: PEGIRSU-PR 
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no primeiro semestre de 2014, prévio a elaboração do PMGIRSU do município 

de Tijucas do Sul. 

 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos do Paranáoferece um diagnostico 

da situação do estado e apresenta as diretrizes estabelecidas pelo governo 

federal que visam à eliminação de 100% dos lixões no Estado do Paraná e a 

redução de 30% dos resíduos gerados.  

 

O Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos 

no Estado do Paraná 2012 apresenta os resultados obtidos no Diagnóstico da 

Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do 

Paraná, realizado ao longo do ano de 2012 pelo DLP – Departamentode 

Atividades Poluidoras. 

 

O Plano Estadual para a Gestão Integrada e Associada de Resíduos 

Sólidos no Estado do Paraná – PEGIRSU-PR apresenta a divisão do estado 

em 20 regiões que atuarão de forma integrada na implementação de soluções 

estabelecidas na PNRS, entre elas, a criação de consórcios intermunicipais 

para a gestão dos resíduos sólidos e a execução em paralelo do programa 

“Paraná sem Lixões”, que por sua parte, irá envolver todos os órgãos de 

governo que executam ações relacionadas ao saneamento ambiental e à 

produção de energia a partir do lixo. 

 

O Estudo para a Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

do Estado do Paraná– PRGRSU-PRincluído no PEGIRSU-PR, apresenta a 

divisão do estado em 20 Regiões nomeadas através de numeração sequencial 

(Região 1 a Região 20), onde para cada Região foi definido um município como 

Sede Administrativa da Região. O município de Tijucas do Sul faz parte da 

Região 19 e sua Sede Administrativa é a cidade de Curitiba.  

 

O objetivo da regionalização visa o ganho de escala para a contratação de 

serviços referentes à limpeza pública e manejo de resíduos sólidos (coleta e 

transporte). O PRGRSU-PR indica as diretrizes que os municípios de cada 
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região devem seguir para elaborar seus Planos de Gerenciamento, seguindo o 

modelo de ações intermunicipais e a Lei de Consórcios. 

 

O Plano Diretor Municipal de Tijucas do sul – PDM-TS, elaborado pela 

empresa RZS – Consultoria e Planejamento Ltda. em conjunto com a Prefeitura 

Municipal de Tijucas do Sul, oferece um diagnostico da situação do município e 

fornece diretrizes necessárias para combater os principais problemas 

ambientais, sociais e econômicos do município. 

 

 

Estado dos Resíduos Sólidos no município de Tijucas do Sul 

 

O Município de Tijucas do Sul é composto por 30 comunidades rurais. Segundo 

o censo realizado pelo IBGE em 2010 possui um total de 14.537 habitantes e 

41 bairros. Nas informações apresentadas no Plano Diretor elaborado em 

2009, se informa que a coleta de resíduos sólidos do município atende todo o 

perímetro urbano e as localidades rurais. Os dados da prefeitura indicam que 

aproximadamente 33,87% do total dos domicílios são atendidos pelo serviço de 

coleta, cobrindo 90% da área urbana e cerca de 50% da área rural. 

 

Antigamente, o destino dos resíduos coletados era um “lixão” localizado a leste 

da Sede Municipal, na Bacia Hidrográfica do Rio Ouro Fino. Atualmente o 

município segue o modelo de ações intermunicipais e a Lei de Consórcios 

citada no PRGRSU-PR, e esta incorporado ao Consórcio Intermunicipal para 

Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (CONRESOL), que envolve outros 20 

municípios da Região Metropolitana de Curitiba. 

 

Inicialmente a coleta dos resíduos sólidos está sendo feita pela prefeitura, nas 

terças feiras, no trecho do eixo principal do Campo Alto até a Lagoa e em 

alguns locais agendados antecipadamente. O transporte dos resíduos é feito 

com o camião compactador da prefeitura e o camião dos recicláveis.  Não 

existem outros equipamentos para realização da operação de coleta de lixo. 
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Os serviços de coleta estão divididos segundo a composição dos resíduos 

sólidos e a partir das diretrizes estabelecidas pela prefeitura. 

 

Resíduos orgânicos (húmidos) &Rejeitos: a coleta é feita pelo camião 

compactador da prefeitura cada terçã feira. Os resíduos são encaminhados ao 

ESTRE dentro do estabelecido no CONRESOL. 

 

Reciclável (secos):a coleta de recicláveisé feitapelo camião dos recicláveis da 

prefeitura e encaminhada a Associação dos Agentes Ambientais Prestadores de 

Serviços na Coleta de Materiais Recicláveis de Tijucas do Sul – ARECICLA, 

onde pessoas da própria comunidade participam da separação e seleção do 

lixo coletado.  

No obstante os esforços da prefeitura tem sido positivos ainda existe uma 

deficiência considerável na gestão de resíduos sólidos do município. A coleta 

não é estendida ao longo do território e ainda falta cobertura total em áreas 

urbanas e rurais. 

 

Durante o trabalho de campo e as visitas ao município foram identificadas 

áreas de destinação de resíduos a céu aberto sem controle nenhum, 

insuficiência em quantidade e deterioro das lixeiras (domiciliares e PEVS), e 

foram identificados quatro (4) pontos de compra e venda de materiais 

recicláveis que carecem de especificações sanitárias e de infraestrutura, os 

quais recebem grande parte do material reciclável do munícipio. 

 

O PRGRSU-PRpropõe para os municípios integrantes da Região 19, neste 

caso, o município de Tijucas do Sul as seguintes instalações que devem ser 

feitas a partir de 2015 ate 2019: 

 

 

 Implantação de 13 Ecoponto (modelo 1: capacidade para atendimento 

de até 15.000 habitantes), ate 2015 

 

  Implantação de 7 novos galpões de triagem, ate 2015. 
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 Implantação de 1 unidade de compostagem natural com capacidade de 

30.0 t/dia, ate 2015. 

 

 Implantação de aterro sanitário (Fazenda Rio Grande), ate 2015. 

 

 Implantação de estação de transbordo com capacidade de 10.0 t/dia, ate 

2015. 

 

 Implantação de unidade de tratamento térmico de rejeitos (Fazenda Rio 

Grande), ate 2019. 

 

 Ampliação de atendimento de estação de transbordo, ate 2019. 

 

 

 

Cinco principais lições dos relatórios e do trabalho de campo 

 

1. A coleta seletiva não há sido estendida para todas as comunidades do 

município.  

 

2. 63.13% dos domicílios não são atendidos pelo serviço de coleta. 

 

3. 50% da área rural não tem cobertura do serviço de coleta. 

 

4. 10% da área urbana não tem cobertura do serviço de coleta. 

 

5. Existe falta de incorporação entre os catadores informais de resíduos e a 

prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

COLETADE LIXO 

MUNICIPAL 

           Área atendida  

           Sede Urbana 

           Manancial     
Hidrográfico 
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Uma comparação municipal do lixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA CATARINA 

 

GUARATUBA 

 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

 

AGUDOS DO SUL 

 

 

CURITIBA 

 

Fonte: Plano Diretor Municipal 
Tijucas do Sul, 2009 
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Detalhes da gestão sustentável dos resíduos sólidos no município de 

Tijucas do Sul 

 

Os dados do IBGE 2010, do Plano Diretor Municipal de Tijucas do sul – PDM-

TS, doSistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do Ministério da 

Saúde, e a coleta de dados primários realizada nas visitas ao município 

durante o trabalho de campo, revelam um cenário deficiente na gestão de 

resíduos sólidos.A geração de resíduos é alta e as ações de coleta seletiva e 

destinação adequada são insuficientes no município.  

 

Geração de resíduos sólidos per capita e media diária no Município de 

Tijucas do Sul - 2013 

 

 

 

 

 

Geração de resíduos sólidos por mês e ano - 2013 

 

 

 

Composição de resíduos domunicípio- 2013 

 

 

 

 

Serviço de coleta - 2013 

 

 

 

Taxa de reciclagem  

 

 

 

0.65Kg/hab/dia – 9.449kg/dia  

Fonte: Planilha ESTRE, junho 6 de 2014 

0,761 kg – Região Sul 
(Região com menor geração de resíduos) 
 

 

1,209 kg – Região Sudeste 
(Região com maior geração de resíduos) 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

 

Menos de 50 mil 
 

 

Menos de 50 mil 
 

 

 60% 

Matéria orgânica 

25%  
Recicláveis  

secos 

15%  

Rejeitos 

10% 

 

100% 

 

 33,87%  

Domicílios atendidos 

Fonte: PDM-TS 

 

3% em média 

 0,5% 
(Comunidadescom menor taxa de reciclagem) 
 

 

10% 
(Comunidades com maior taxa de reciclagem) 

 

 
Fonte: PEGIRSU-PR 

 

10% 

 

100% 

 

 15.6%  

Domicílios  

Fonte: SIAB 

 

284ton/mês –3.401,66 ton./ano 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 
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Detalhes da gestão sustentável dos resíduos sólidos dos domicílios 

cadastrados no SIAB 

 

Os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do Ministério da 

Saúde indicam as características na coleta e destinação do lixo dos domicílios 

cadastrados no SIAB. Atualmente o município de Tijucas do Sultem cadastrado 

3.929 famílias.  

 

A informação levantada a partir do trabalho das equipes de Saúde da Família e 

Agentes Comunitários de Saúde, que fazem o cadastramento das famílias e 

identificam a situação de saneamento e moradia, mostra as taxas de lixo 

coletado, a céu aberto, queimado ou enterrado no município.  

 

Famílias com coleta de lixo - 2013 

 

 

 

 

 

 

Famílias com queima/enterro de lixo – 2013  

 

 

 

 

 

 

Famílias com lixo a céu aberto – 2013  

 

Fonte: SIAB 
 

10% 

 

100% 

 

 83,7% 

Domicílios  

10% 

 

100% 

 

 15,6%  

Domicílios  

Fonte: SIAB 

 

0% 

 

100% 

 

0.7% 

Fonte: SIAB 
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TECNOLOGIAS QUE PERMITEM TRANSFORMAR OS RESÍDUOS EM 

FONTE DE ENERGIA 

As soluções encontradas hoje para melhorar a gestão de resíduos sólidos nas 

cidades são diversas e muitas vezes surpreendentes. Empresas ao redor do 

mundo têm investido recursos em tecnologias e os resultados estão sendo 

positivos. Desde a obtenção de combustível para carros até a obtenção de 

metais preciosos os diferentes exemplos sobre tecnologias que permitem 

transformar os resíduos em lucro se abrem espaço no mercado dos resíduos 

sólidos. Os exemplos mostrados são compilações realizadas em revistas 

cientificas, artigos acadêmicos e noticias em jornais. 

Situação do destino dos Resíduos Sólidos no Brasil 

Embora no Brasil o setor dos resíduos sólidos apesar de ser sensível e de 

contar com atenções, ainda carece de estruturação, gerenciamento e, 

principalmente recursos, para viabilizar os processos completos eimplementar 

medidas de gerenciamento ambiental que sejam adequadas ou inovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Lixão: Terreno sem preparação prévia onde se jogam os resíduos. Acumula 

pragas e insetos, emite CO² e metano para a atmosfera e polui os cursos de 

agua com chorume (liquido tóxico resultante da decomposição dos detritos). 

Presente em 50% dos municípios brasileiros (ABRELPE, 2013) 

Aterro Controlado: Um antigo lixão em que se passa a cobrir os resíduos com 

camadas de terra, diminuindo a incidência de pragas e insetos e do escape de 

Lixão Aterro Controlado Aterro Sanitário 

Ilustrações: Samuel Rodrigues para a revista Galileu 
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gases poluentes. O chorume continua poluindo a água. Presente em 22% dos 

municípios brasileiros (ABRELPE, 2013). 

Aterro Sanitário: O solo é impermeabilizado com lona e argila. Camadas de 

terra são jogadas sobre os resíduos. Nos aterros mais avançados, o metano da 

decomposição dos detritos é capturado para geração de energia. Presente em 

27% dos municípios brasileiros (ABRELPE, 2013). 

Situação do destino dos Resíduos Sólidos no Mundo 

Aterro Hi-tech 

A Waste Management, maior companhia americana de gestão de resíduos, 

investiu em um método que consiste em instalar um encanamento no solo dos 

aterros e fazer circular ar nas camadas superiores e um líquido que mistura 

cerveja e refrigerantes vencidos nas inferiores. O ar ajuda a degradar o 

material orgânico das superfícies e acelera a produção de metano abaixo. Com 

o processo, a geração de gás tornou-se quatro vezes mais rápida e os resíduos 

acumulados diminuíram em 35%, aumentando a vida útil do aterro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrações: Samuel Rodrigues para a revista Galileu 
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1. Durante 30 a 60 dias o ar é injetado nas camadas superiores, onde esta 

os resíduos mais recentes. Isso ajuda as bactérias aeróbicas (que vivem 

com oxigeno) a ingerir os ácidos presentes nos restos de comida e gerar 

calor no processo. A aeração é mantida até o aterro atingir 60°C. 

 

2. Os canos inferiores liberam cerveja e refrigerante vencidos. O liquido 

estimula a quebra da matéria orgânica e dá uma dose extra de bactérias 

anaeróbicas (que vivem sem oxigênio). Com o calor e a ausência dos 

ácidos orgânicos, elas decompõem os resíduos imediatamente.      

 

 

3. O gás é coletado e queimado para a geração de eletricidade. O aterro 

produz energia suficiente para abastecer cerca de 3.300 casas. 

 

Crédito de Carbono 

Uma das maneiras mais básicas de se aproveitar o metano produzido em 

aterros é esperar o tempo natural para a maior parte dos detritos se decompor 

(20 anos) e, ao final do processo, recolher o gás e queimá-lo para geração de 

eletricidade. Pode não ser a forma mais eficiente — muitas vezes, a captura 

acontece quando o aterro se fecha —, mas ao menos se evita a dispersão de 

um gás com poder de efeito estufa 23 vezes maior do que o CO2.  

A técnica vem sendo aplicada em cerca de 35 aterros brasileiros. O pioneiro é 

o NovaGerar, de Nova Iguaçu (RJ), que iniciou um projeto nesses moldes em 

2004 e se tornou o primeiro aterro do mundo a vender créditos de carbono — 

pelo Protocolo de Kyoto, quando se deixa de poluir em países em 

desenvolvimento, é possível comercializar esse ―crédito‖ para países ricos.  

Seguidamente, vieram projetos maiores, como os dos aterros São João e 

Bandeirantes, na cidade de São Paulo, que juntos respondiam por quase um 

quarto das emissões de gases de efeito estufa da capital. A captura do gás 

passou a gerar energia suficiente para o consumo de 800 mil pessoas. Os 

créditos de carbono do projeto foram negociados por R$ 140 milhões, metade 
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ficou para as empresas privadas que bancaram o projeto e a outra metade para 

a prefeitura de São Paulo, que não teve custo nenhum e ainda fez bonito. 

Biodigestão 

Em Estocolmo, na Suécia, metade da frota de ônibus municipal circula com 

combustível gerado a partir do lixo orgânico e esgoto. O sistema desenvolvido 

busca encaminhar o lixo não para aterros, mas para biodigestores, usinas com 

enormes tanques cheios de bactérias famintas. Ao final de 18 dias, já se teria o 

biogás (mistura de metano, CO2 e água, entre outros componentes). Depois de 

tratado, o composto poderia atingir uma concentração de metano de até 99%, 

mais do que os 96% exigidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para 

ser usado como combustível para veículos. Assim, o produto poderia ser 

colocado diretamente no tanque de carros, além de substituir o diesel em frotas 

de caminhões e ônibus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrações: Samuel Rodrigues para a revista Galileu 
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1. Restos de alimento, jornal, folhas etc. seriam recolhidos pela coleta 

municipal e encaminhados para a usina de biodigestão. Lá, o material 

selecionado passaria por um triturador e uma peneira com furos de 4 

cm. 

2. A matéria orgânica é, então, colocada no biodigestor, um tanque cheio 

de bactérias anaeróbicas (que vivem sem oxigênio). Elas ss alimentam 

dos componentes e, sem eu processo de digestão, geram gases. Ao 

final, se tem adubo para plantas e biogás, com cerca de 55% de metano.   

3. O biogás é tratado e pode atingir uma concentração de metano de até 

99%, seguindo os padrões do gás natural vindo do petróleo, podendo 

ser usando diretamente nos tanques de carros. Também pode substituir 

o diesel em ônibus e caminhões. 

Fábrica de Petróleo 

Para se fabricar plástico, primeiro se extrai petróleo, sua principal matéria-

prima. A Agilyx, empresa sediada em Oregon, nos EUA, levou essa lógica ao 

revés e está tirando petróleo de plástico — evitando as operações complexas e 

poluentes para se conseguir o material fóssil em alto mar. No processo, todo 

tipo de plástico — inclusive o que estiver sujo, contaminado ou engordurado — 

é aquecido até a forma gasosa, depois passa para um sistema central de 

condensação. Dali, já sai o óleo cru, como é chamado o petróleo bruto. A usina 

tem capacidade de converter 10 toneladas de plástico em 2.400 galões de 

petróleo a cada dia. E não concorre com a reciclagem, uma vez que só utiliza 

material que iria parar de qualquer maneira no aterro por ser difícil de ser 

reaproveitado. 

1. O material que chega à usina é jogado em um tanque. Um queimador 

industrial aquece o ar e o faz circular pelo recipiente, passando o 

plástico para o estado liquido e, depois, gasoso. 

 

2. Por meio de vácuo (pressão negativa), os gases são empurrados para 

um sistema de condensação central, onde são resfriados. Uma parte se 

condensa em óleo cru e passa por um sistema de remoção de 

impurezas. 

4 



 
 

225 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

3.  Os gases que não se condensam vão para uma câmara de limpeza e 

controle ambiental, antes de serem liberados. 

4. O óleo cru é separado de líquidos residuais e vai para um tanque de 

armazenagem. Fica lá até ser vendido para refinarias. 

 

Usina de açúcar 

A startup americana Renmatixteve a ideia de fazer produtos cheirosos com 

insumos que vêm do lixo. A empresa transforma sobras de madeira em um tipo 

de açúcar que pode substituir o petróleo na fabricação de combustíveis, 

plásticos e embalagens, ou químicos de alto valor agregado, como os usados 

em perfumes. A companhia usa água em alta pressão e temperatura para 

dissolver a celulose presente em materiais orgânicos. O açúcar que resulta do 

processo pode ser fermentado para produzir etanol e outros químicos. 

Recentemente a empresa recebeu um investimento de US$ 75 milhões para 

testar a técnica com resíduos urbanos, como papel, papelão e entulhos. Se 

Ilustrações: Samuel Rodrigues para a revista Galileu 



 
 

226 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

funcionar, pela primeira vez teremos cheiro bom vindo do lixo. A ideia de fazer 

produtos cheirosos com insumos que vêm do lixo. 

Reciclagem 

A planta da Closed Loop, em Dagenham, Inglaterra, especializada em 

garrafas PET e HDPE (plástico usado em embalagens de leite), é um dos 

exemplos de como o processo de reciclagem vem evoluindo. A usina tem 

leitores óticos para separar as garrafas por composição e cor.  

As embalagens de HDPE coloridas são, em geral, usadas em produtos de 

limpeza e precisam ser tiradas do processo, já que o sistema irá usar o plástico 

reciclado para fabricar novas garrafas para alimentos.  

Depois de lavado e picotado em grânulos, o PET têm sua superfície removida e 

o que sobra ainda é esterilizado. Já o HDPE é aquecido até derreter, 

eliminando qualquer contaminante. O material é aprovado por órgãos de 

regulamentação de saúde americanos e europeus para embalar alimentos. 

Plasma 

A tecnologia de plasma, já aplicada em plantas das Forças Aéreas americanas 

e em aterros que recebem lixo urbano nos EUA, França e Japão, pode fazer 

com que o lixo hospitalar, metais pesados e outros contaminantes, virem pó ou 

grãos. O produto final embalado em vidro e usado na fabricação de asfalto, não 

oferecendo riscos à saúde e meio ambiente.  

O plasma é uma espécie de gás carregado de eletricidade considerado o 

quarto estado da matéria — igual ao que compõem as estrelas — e é usado 

para degradar materiais que resistem a uma primeira etapa de gaseificação. A 

temperatura no tanque onde ficam as tochas com plasma chega aos 9.000 ºC. 

Aunque é um processo caro porque demanda muita energia elétrica, vale a 

pena para lixo tóxico e em pequenas quantidades. 
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Ilustrações: Samuel Rodrigues para a revista Galileu 
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Mineração urbana 

De cada tonelada de minério é possível tirar 8 gramas de ouro. Da mesma 

quantidade de sucata eletrônica, se extraem 100 gramas do metal. Metais de 

alto valor como cobre, prata e ouro, são extraídos de eletrônicos velhos 

(celulares, baterias e laptops). Eles vêm sendo garimpados e reutilizados em 

uma técnica conhecida como mineração urbana.  

A mineradora sueca Boliden obtém cerca de dois terços de toda sua extração 

de ouro da reciclagem. Recentemente, a empresa expandiu a capacidade de 

sua usina de separação de metais para 120 mil toneladas por ano.  

Os aparelhos usados são recolhidos e enviados para a indústria de reciclagem, 

que separa os componentes em plásticos, vidros e metais. A Boliden recebe, 

então, o chamado e-scrap (sucata eletrônica), composto por as placas 

eletrônicas - placa mãe, placa de rede, placa de áudio e vídeo e placas de 

circuito de computadores, celulares, laptops e CPUs. O material é fundido e 

refinado para extração de ouro, prata e cobre. O processo pode se repetir 

continuamente, já que os metais nunca perdem a qualidade.  
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Ilustrações: Samuel Rodrigues para a revista Galileu 
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TÉCNICAS E TECNOLOGIAS APLICADAS À GESTÃO DO LIXO NO 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

Cidades americanas e europeias são modelo de referencia de gestão 

adequada de resíduos sólidos. As tecnologias aplicadas em vários países 

desenvolvidos tem chamado a atenção de países menores que ainda lutam 

para adequar seus sistemas de coleta e destinação de resíduos, A compilação 

sobre este tema publicada na plataforma Planeta Sustentavel 

 

Ilhas de compostagens em NY para melhorar a gestão do lixo 

 

A equipe de arquitetos da PresentArchiteture, de Nova York criou um projeto 

inovador – The Green Loop, que reúne dez ilhas de compostagens espalhadas 

pela cidade. O município produz aproximadamente 14 milhões de toneladas de 

lixo, cerca de 30% é orgânico. Esse detrito demanda U$ 300 mil para ser 

encaminhado ao destino adequado fora do estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/ 
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O The Green Loop deverá ser construído no Rio Hudson e contempla horta 

comunitária e vasta área verde para uso de moradores e turistas. A 

compostagem aconteceria embaixo do espaço de convivência. Para dar conta 

da quantidade de lixo orgânico produzido na cidade, seriam necessárias dez 

ilhas. No distrito de StatenIsland, 3,5 mil famílias se voluntariaram para 

participar desse programa, que já deu bons resultados e permite estimativa 

animadora: que 100 mil toneladas diárias seriam poupadas, caso a medida 

fosse ampliada para a cidade inteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.smartplanet.com/ 

Fonte: http://www.smartplanet.com/ 
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Coleta de lixo subterrânea e a vácuo 

 

Escandinávia, Alemanha, Estados Unidos, Japão e Espanha lideram na 

implementação de um sistema de coleta pneumática de resíduos sólidos 

urbanos. Este sistema expulsa os sacos de lixo de estabelecimentos 

residenciais e comerciais através de tubulações subterrâneas até as centrais 

de coleta, que podem valer até três milhões de euros. 

 

 

Estrutura de tubulação pneumática de resíduos 



 
 

233 
 

Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 
Tijucas do Sul 

PMGIRSU 2014 

A tecnologia funciona da seguinte maneira: a população deposita sacos de 

resíduos em coletores instalados nas vias e/ou edifícios. Quando esses 

coletores, conectados a uma tubulação subterrânea, estão cheios, um sensor 

aciona o disparo dos resíduos, que seguem em vácuo, por sucção, até as 

centrais de coleta, onde os materiais são separados e compactados em 

contêineres estanques, para destinação final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/ 
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O exemplo da cidade de Barcelona 

Desde 1992 a cidade implemento o sistema de Recogida Pneumática de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RPRSU) desenvolvido pela empresa sueca, 

EnvacIberia. Hoje o sistema conta com 42 km de rede de tubulação 

subterrânea e oito centrais de coleta com capacidade de 20 mil t/ano. Os 2,1 

mil pontos de entrada (coletores) espalhados pela cidade ainda separam os 

resíduos em quatro frações: orgânico, vidro, papel e plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em vez de deixarem o lixo em frente às casas e edifícios, os moradores depositam 

os resíduos em 2,1 mil coletores de até 30 m³ de capacidade e devidamente 

separados em materiais orgânicos, vidros, papel e plásticos. 

Fonte: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/ 
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Funcionamento 

Para chegar às centrais de coleta, o lixo é depositado no sistema mediante 

pontos de entrada (em espaço público ou privado), sendo transportados por 

tubulações enterradas ao solo. As centrais de coleta cumprem a função dupla 

de manter a rede com as pressões de ar adequadas para o transporte e 

concentrar e compactar os resíduos em contendores.  

 

Dependendo da densidade dos resíduos e a distância do transporte, a 

velocidade do transporte do lixo dentro das tubulações varia entre 20 e 25 m/s. 

Este sistema é conhecido como estático. Existe também um sistema chamado 

móvel em que a função de coleta se faz com um caminhão que aspira o lixo 

depositado nos contêineres que estão situados abaixo dos pontos de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

A maior parte dos tubos retos adotados em Barcelona são de aço carbono, 

protegidos internamente com PE-coatinganticorrosão e externamente com 

revestimento de polietileno. 

Fonte: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/ 

Fonte: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/ 
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O sistema padrão da EnvacIberia, não requer entradas de energia elétrica. 

Cada terminal tem a sua entrada conectada a uma mangueira de ar 

comprimido. Em alguns casos, os terminais estão equipados com ligações 

duplas ou gerador elétrico autônomo.  

As limitações dos contêineres são definidas pelo peso máximo permitido para 

ser transportado. O tamanho ideal de um recipiente de resíduos depende da 

densidade dos resíduos, das condições de espaço no terminal e da frequência 

de coleta. 

Em relação às entradas de lixo, elas têm capacidade de 20 m3, 25 m3 e 30 m3. 

Já a densidade pode ser feita a medida a partir de 5 m3 a 30 m3, dependendo 

da quantidade de resíduos coletados, que variam de 350 a 500 kg/m3. 

A distância máxima de uma casa para um ponto de coleta deve ser inferior a 2 

mil m. No geral, considera-se que cada unidade habitacional é igual ou entre 

1,3 e 3,2 moradores e cada uma produz cerca de 1,3 kg de resíduos por dia. 

Tubulação e manutenção 

Os tubos retos são feitos de aço carbono em diferentes espessuras, 

dependendo das cargas de resíduos e a erosão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em casos de reparação, com tubos de 500 mm não é necessário abrir uma rua. 

A maior parte do reparo pode ser feito dentro do próprio tubo e em menos de 

Tubulação conectada às entradas para coleta de lixo, por tipo de material. 

Fonte: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/ 
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24 horas. Em canos de 400 mm, por exemplo, o reparo deve ser feito 

externamente, ou seja, com a abertura de trincheiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar a corrosão, os tubos estão protegidos com um PE-coating, que 

normalmente é suficiente para a instalação nas trincheiras. Quando a 

instalação é realizada em ambientes corrosivos, o ideal é utilizar ânodo ou 

empregar a proteção catódica, o que proporciona defesa contra a corrosão e é 

consideravelmente mais barato que o uso de tubos de aço inoxidável. 

Os tubos, na maioria dos casos, possuem de 6 a 12 m de comprimento, com 

alturas que não excedem 20º, tanto para baixo como para cima. Estas medidas 

impedem o risco de que nem todos os resíduos sejam levados pela corrente de 

ar, como pode acontecer em casos de inclinação superior aos 20º. Em 

situações de bloqueio, estes devem ser limpos imediatamente. 

A limpeza do sistema de tubulação dificilmente é necessária. Se os resíduos 

estão molhados ou pegajosos, estes devem ser transportados em uma boia de 

limpeza, utilizada regularmente. O padrão das entradas de lixo também não 

demanda lavagem interna. As entradas de ar livre são frequentemente 

repintadas em seu exterior devido ao mau tempo, manchas de resíduos ou por 

conta da arte de grafiteiros. 

Fonte: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/ 

Turbos extratores são responsáveis pela extração do ar da rede 

de tubulação, criando vácuo e viabilizando o transporte 

pneumático de resíduos. 
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Os tubos utilizados pela EnvacIberia são adaptáveis às instalações diretas 

sobre o terreno, independentemente se estiverem abaixo do nível freático ou 

não, já que estes tubos possuem uma proteção externa especial de três 

camadas de revestimento de polietileno. De acordo com as normas europeias, 

é preciso, neste caso, utilizar a mesma proteção que as tubulações de gás, 

quando elas são instaladas no chão. 

Requisitos ambientais 

Considerando que os tubos são instalados em lugares subterrâneos, 

estacionamentos ou outros lugares sensíveis e que o sistema está funcionando 

apenas duas vezes ao dia, medidas antirruído não tem sido necessárias.Os 

níveis de ruído quando o sistema estiver em execução são quase 

imperceptíveis, apenas ocasionalmente os vidros podem criar barulhos nas 

tubulações. O nível de ruído pode atingir de 60 a 80 dB. Já na sala de 

extratores, este nível pode alcançar mais de 100 dB, o que é uma das razões 

pelas quais nenhuma pessoa pode estar no local quando o sistema está em 

operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ar de exaustão a partir de um sistema automatizado de coleta de lixo 

geralmente não é muito poluído. No entanto, dependendo do tipo de 

frequências de coleta de resíduos e temperatura ambiente, as condições 

Nas centrais, encontram-se câmaras cilíndricas em alta velocidade utilizadas para 

separar as partículas do ar de arrastamento. Depois da limpeza, o gás é filtrado na 

sala de filtros, para depois ser devolvido à atmosfera. 

Fonte: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/ 
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podem não ser favoráveis à decomposição biológica dos resíduos. Nestes 

casos, provocam maus odores. Por isso, filtros de carvão de alta eficiência são 

utilizados para remover os compostos odoríferos. Filtros de poeira também são 

sempre instalados para capturar partículas no ar. 

No entanto, os maiores benefícios ambientais se devem ao fato de que o 

sistema não utiliza caminhões, bem como um sistema de coleta manual. Isso 

resulta vantagens como menor consumo de diesel e, assim, promove a 

redução de CO2. 

O sistema a vácuo também consome menos eletricidade que os habituais e as 

emissões de CO2 da produção de eletricidade são geralmente muito menores 

do que os combustíveis fósseis com base diesel. Para isso, as instalações de 

EnvacIberia podem utilizar células fotovoltaicas para gerar eletricidade como, 

por exemplo, no telhado do terminal. A viabilidade econômica desses recursos 

depende do preço da eletricidade e de sua capacidade. 

 

Resultados e vantagens da coleta pneumática de resíduos sólidos 

 

 Coleta e transporte automatizados de resíduos sólidos urbanos, com 

eliminação do trabalho de coleta manual de lixo; 

 Descarte do uso de caminhões, com redução de consumo de 

combustível e de emissões atmosféricas, e favorecimento ao trânsito 

urbano; 

 Melhoria estética e higiênica do ambiente urbano com eliminação do 

mau cheiro resultante da exposição de sacos de lixo em espaço público; 

 Conforto aos usuários pela possibilidade de disposição de lixo 24 horas 

por dia, 365 dias por ano; 

 Incentivação à reciclagem de materiais em larga escala; 

 Organização e infraestrutura para devida destinação final. 

 


