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1 INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta o conceito de gestão 

integrada de resíduos sólidos como sendo um “conjunto de ações voltadas para busca 

de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010). Nota-se que, ao definir esse conceito, 

a política incorporou a dimensão da gestão integrada de resíduos sólidos, além do 

simples aspecto operacional do sistema de resíduos sólidos, levando o conceito a 

dimensões mais amplas, quais sejam: 

 Dimensão política: ao reconhecer a importância da dimensão política, 

a lei permite tratar dos acordos necessários e da superação de eventuais conflitos de 

interesse que representem barreiras à implementação de boas práticas e soluções 

economicamente viáveis para os resíduos sólidos; 

 Dimensão econômica: ao manter a dimensão econômica no conceito 

de gestão integrada, a lei favorece o reforço à necessidade prática de se viabilizar as 

soluções para resíduos sólidos, bem como abre o caminho para a definição e a 

implantação dos instrumentos econômicos que favoreçam as posturas 

ambientalmente saudáveis por parte dos diversos atores sociais; 

 Dimensão ambiental: ao manter a dimensão ambiental, a lei aponta a 

essência da gestão dos resíduos, que é a minimização dos impactos ambientais; 

 Dimensão cultural: como novidade do conceito, essa dimensão aponta 

para a necessidade de levar em consideração os hábitos e os valores das populações 

locais, quando da definição dos métodos e dos procedimentos a serem implantados 

para o gerenciamento dos resíduos sólidos; 

 Dimensão social: Sendo coadjuvantes na cadeia da reciclagem os 

catadores de matérias reutilizáveis desempenham papel fundamental para 

a gestão integrada dos resíduos sólidos. De modo geral, atuam nas 

atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e 

comercialização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de 

forma significativa para a cadeia produtiva da reciclagem. O grande avanço 

para a gestão dos resíduos é o “reconhecimento do resíduo sólido 
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reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador 

de trabalho e renda e promotor de cidadania” e a “responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” (MMA, 2017). 

Para INOUE (2016), a gestão de resíduos é um dos principais desafios 

urbanos. A urbanização, industrialização aliado ao crescimento demográfico são 

fatores que contribuem para o aumento da geração dos resíduos. Esse quadro de 

aumento contínuo de geração de resíduos implica em adotar novos padrões 

sustentáveis de Produção e Consumo, isto é, produzir bens de consumo e serviço de 

forma a atender as necessidades atuais de modo a não comprometer a demanda 

futura.  

O grande avanço da PNRS é o princípio da responsabilidade compartilhada, 

estendendo do produtor ao consumidor, fazendo com que os produtores revejam o 

ciclo de vida e o aproveitamento dos materiais utilizados no processo produtivo 

(ABRAMOVAY, 2013.). Isso obrigou grandes geradores a fazerem acordos setoriais, 

trazendo para o centro do processo de logística reversa e reciclagem a participação 

social na implementação da política. 

A gestão inadequada dos resíduos sólidos ainda é um dos maiores problemas 

nacionais, e passou a ter uma nova abordagem técnica com Lei no 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerando a adoção da exigência 

do planejamento integrado dos serviços públicos de gerenciamento de resíduos 

sólidos, com a identificação dos problemas, a definição de soluções e alternativas 

tecnológicas, e o estabelecimento de metas e prazos de execução nos Planos de 

Resíduos (BRASIL, 2012). 

O setor do sistema de saneamento básico composto pelos serviços de manejo 

dos resíduos sólidos e limpeza pública, tem com finalidade evitar e/ou mitigar os 

impactos ambientais relacionados à poluição do meio ambiente causada pelo acúmulo 

de materiais sólidos (de origem natural ou antrópica) no meio físico, o que gera 

desconforto, riscos à saúde e ao meio ambiente, além de comprometer a harmonia 

paisagística. 

A Lei Federal no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, em seu Capítulo I, Art. 3o, 

considera como Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos o conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
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transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição 

e limpeza de logradouros e vias públicas. 

Os resíduos sólidos têm como amparo legal, em maior nível hierárquico a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos instituída pela Lei No 12.305, de 02 de agosto 

de 2010, em seu Capítulo II, Art. 3o, XVI, define como resíduo sólido: 

 

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

O escopo dos planos de resíduos sólidos abrange o ciclo que se inicia desde a 

geração dos resíduos, com a identificação do ente gerador, até a disposição final dos 

rejeitos, passando pela responsabilização do setor público, titular ou concessionário, 

do consumidor, do cidadão e do setor privado na adoção de soluções que minimizem 

ou ponham fim aos efeitos negativos para a saúde da população e para o ambiente 

em cada fase do “ciclo de vida” dos produtos. 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, 

considera os aspectos locais municipais, buscando desenvolver medidas que 

proporcionem qualidade à gestão integrada de resíduos sólidos em conformidade 

legal. 

Com o objetivo de sanar as problemáticas associadas ao setor de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos do município, e atender os requisitos da 

legislação, este documento apresenta o diagnóstico da situação atual do respectivo 

setor, o qual irá direcionar os prognósticos do Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos – PMGIRS para o município de Campina Grande do Sul. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

Campina Grande do Sul é um município brasileiro do Estado do Paraná. 

Localiza-se a uma latitude 25 º 18 ' 20 '' S e a uma longitude 49 º 03 ' 19 '' W, com 

uma altitude de 903 metros em relação ao nível do mar. Com uma área de unidade 

territorial de 540,631 km², sendo assim, o município possui uma densidade 

demográfica de 71,90 hab./km². 

De acordo com dados do IBGE (2018) estima-se que sua população em 2017 

foi de 42.547 habitantes, a contagem oficial realizada no ano de 2010 chegou ao 

montante de 38.769 habitantes, segundo dados do censo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

O município está a uma distância aproximada de 32 Km da capital do estado 

do Paraná e seus acessos principais são pelas rodovias, BR 116 que corta o município 

de norte a sul, ligando à cidade de Barra do Turvo, estado de São Paulo, outro acesso 

à sede da cidade é pela PR-506 (Rodovia do Caqui). 

Encontra-se inserido na Microrregião de Curitiba, pertencentes a Região 

Metropolitana de Curitiba e Mesorregião Metropolitana de Curitiba, tem como 

municípios limítrofes: 

 Norte: Barra do Turvo (SP); 

 Sul: Quatro Barras;   

 Leste: Antonina, Morretes e Guaraqueçaba; 

 Oeste: Bocaiúva do Sul e Colombo. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Prancha 1 - Mapa de Localização Regional 



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
    

 

 

   

23 

2.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO 

Este tópico descreve as características ambientais encontradas no meio físico 

do município, ressaltando os principais componentes geofísicos, aspecto climático, 

cobertura vegetal entre outras características particulares que estão diretamente e/ou 

indiretamente relacionados ao sistema de saneamento, qualidade ambiental e de vida. 

A construção das bases vetorizadas é feita com a utilização de ferramentas de 

geoprocessamento, isto é, utilizando técnicas matemáticas e computacionais 

aplicadas ao refinamento e tratamento de informações geográficas, assim é possível 

manipular dados geográficos e obter características inerentes do município. 

Denomina-se o uso de tais ferramentas como Sistema de Informações Geográficas. 

Os mapas apresentados a seguir foram construídos a partir da base de dados 

oficiais de instituições como Embrapa, Ministério do Meio Ambiente, IBGE, e o recente 

projeto de unificação de dados geoespaciais INDE – Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais. Aliado às bases existentes, também foram utilizados dados levantados in 

loco para o mapeamento das características gerais do município. 

2.1.1 Clima 

Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger (1948), baseada em 

dados mensais pluviométricos e termométricos, o município de Campina Grande do 

Sul, está inserido na região sul do estado do Paraná, é caracterizado por climas mais 

quentes, pertencente ao tipo Cfb – Clima temperado propriamente dito; temperatura 

média no mês mais frio abaixo de 18°C (mesotérmico), com verões frescos, 

temperatura média no mês mais quente abaixo de 22°C e sem estação seca definida 

(CEPAGRI, 2015). 

A Figura 2.1 apresenta o climograma municipal, nele estão quantificados dados 

de pluviosidade e temperatura média ao longo do ano. Verifica-se que o período entre 

Abril e Agosto são os meses com menor média de precipitação, sendo agosto o mês 

mais seco do ano, com precipitação média de 79 mm, e os meses de Dezembro a 

Março como o período com maiores precipitações, sendo que o mês de janeiro 

apresenta a máxima precipitação atingindo a média de 213 mm e a precipitação anual 

do município é de 1611 mm (CLIMATE.ORG, 2017). 
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Ao observar a curva de temperatura média, constata-se que os meses mais 

quentes são entre novembro a abril, sendo o mês de janeiro o mais quente, com 

temperatura média de 21,2 oC com máxima média de 25,9oC, os meses de junho e 

julho apresentam as menores médias de temperatura, sendo junho o mês com registro 

da menor mínima média registrada, 8,2 o C. 

Figura 2.1 - Climograma municipal de Campina Grande do Sul – PR 

 
Fonte: Climate.org (2018). 

Figura 2.2 - Gráfico de temperaturas (mín. e máx.) de Campina Grande do Sul – PR 

  
Fonte: Climate.org (2018). 
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Os dados apresentados na Figura 2.1 e Figura 2.2 podem ser verificados na 

Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Dados Climáticos do Município de Campina Grande do Sul – PR 

MÊS 
TEMPERATURA DO AR (oC) CHUVA 

(mm) Mínima média Máxima média Média 

JAN 16,6 25,9 21,2 213 

FEV 16,5 25,5 21 196 

MAR 14,8 24 19,4 158 

ABR 12,1 21,8 16,9 108 

MAI 9 19 14 99 

JUN 8,2 18,4 13,3 97 

JUL 8,2 18,9 13,5 88 

AGO 9,7 20,3 15 79 

SET 11,6 21,3 16,4 128 

OUT 13,3 22,8 18 153 

NOV 14,7 24,4 19,5 126 

DEZ 14,7 24,5 19,6 166 

Médias Anuais 

Ano 12,45 22,2 17,3 1611 

Min 8,2 19 13,3 79 

Max 16,6 25,9 21,2 213 

Fonte: Adaptado de Climate.org (2018). 

2.1.2 Geologia 

O território do município de Campina Grande do Sul possui três grandes 

formações geológicas, além de sedimentos recentes com maior representatividade na 

composição da geologia local, conforme Prancha 2, sendo elas: 

 Formação Suíte Álcali-Granitos Estes granitos estão associados a um 

magmatismo em regime extensional pós-orogênico. Esses maciços graníticos 

apresentam diversas dimensões, apresetando-se em maior escala nos terrenos do 

domínio Paranaguá. Possuem uma caraterística natural alcalina e textura granular 

(DNPM/MINEROPAR, 2015). 

 Complexo Gnáissico Migmatítico: Composto por gnaisses e biotita-

hornblenda gnaisses de granulação grossa, cinza a avermelhados, com porfiroclastos 

de K-feldspato. A matriz apresenta granulação fina a média e as texturas variam de 

porfiroclásticas a finamente bandadas, com faixas que mostram variação, tanto na 

taxa de deformação, quanto na composição mineral. A foliação corresponde a uma 
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superfície milonítica importante, que registra estiramento mineral e sombras de 

pressão nas bordas dos porfiroclastos (MINEROPAR, 2017).  

 Formação Guabirotuba: Os Sedimentos da formação estão 

distribuídos desde o município de Campo Largo até Quatro Barras, abrangendo sete 

municípios. Essa formação representa os sedimentos depositados em um intervalo de 

23 a 1,8 milhões de anos, compreendendo os períodos do Paleógeno ao Quaternário 

(Mioceno – Holoceno, respectivamente), em um abatimento de rocha gerado por 

falhas na forma de uma bacia, tendo início no Cretáceo a 99 milhões de anos 

(MINEROPAR, 2017).   

 Sedimentos Recentes: Composto por sedimentos do Período Terciário-

Quaternário, não há muita distinção entre os períodos. A característica mais marcante 

desses períodos são as eras glaciais que produziram os mais variados efeitos nas 

taxas de deposição, na pedogênese, nos regimes fluviais. Analisando a 

aloestratigrágicas classifica-se como corpos sedimentares estratiformes, mapeáveis, 

definidos pelo reconhecimento das descontinuidades depositadas, pode-se realizar a 

distinção litológica superposta, contíguos ou separados geograficamente (UERJ, 

2017). 

A Prancha 3 mostra a hipsometria de Campina Grande do sul, ao analisar essa 

prancha nota-se que a altitude da sede em relação ao nível do mar varia de 890 a 920 

metros na sede do municipio, a porção central do apresenta uma variação de altitude 

de 800 a 900 metros, já ao norte do município nota-se uma redução na altitude 

decaindo no sentido do fluxo da bacia do Rio Pardinho variando de 700 a 315 metros. 

Estando em proximidade da Serra do Mar, o município possui na região centro-

leste territorial a presença dos Picos Camacuã, Camapuã e Tucum, sendo as maiores 

altitudes com aproximadamente 1.800 metros.



 

 

 

Prancha 2 - Geologia  



 

 

   

 

Prancha 3 – Mapa Hipsométrico  
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2.1.3 Hidrografia 

BACIA HIDROGRÁFICA E AQUÍFERO  

O município está inserido no limiar da bacia do Alto Rio Iguaçu e da bacia do 

Alto Rio Ribeira. É integrante do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto 

Ribeira, instituído pelo Decreto Estadual nº 5.878, de 13 de dezembro de 2005, é um 

órgão colegiado, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com 

atribuições normativas, deliberativas e consultivas, a serem exercidas em sua área de 

atuação e jurisdição, compreendidas pelas bacias hidrográficas do Alto Iguaçu e 

Afluentes do Alto Ribeira. 

Definida pelos limites geográficos da vertente do rio Ribeira: 

a) a sub-bacia do rio Açungui, das nascentes até a barragem do reservatório 

do Açungui, projetado para abastecimento público, compreendendo uma área parcial 

de 1.285 km2; 

b) a sub-bacia do rio Capivari, das nascentes até a barragem da Usina 

Hidroelétrica Governador Parigot de Souza - Capivari Cachoeira - compreendendo 

uma área parcial de 955 km2. II - Pela vertente do rio Iguaçu, a sub- bacia do Alto 

Iguaçu, das cabeceiras do rio Iguaçu até as corredeiras situadas no município de Porto 

Amazonas, compreendendo uma área parcial de 3.638 km2. 

Esta unidade de gestão de recursos hídricos envolve, total ou parcialmente, os 

seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, 

Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Porto 

Amazonas, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, perfazendo uma 

área total de 5.878 km². 

Campina Grande do Sul está localizado em uma região com a presença de dois 

distintos aquíferos, sendo eles a Unidade Aquífera Pré-Cambriana, constituído por 

rochas gnáissico-megalíticas do Embasamento Cristalino, nas quais o 

armazenamento de água subterrânea está condicionado ao maior ou menor 

desenvolvimento das fraturas ou sistemas de fraturas que afetaram essas rochas, 

sendo classificado como, aquífero cristalino fraturado, encontra-se coberto por um 

manto de intemperismo de espessura variável - em geral entre 5 e 20 m - que lhe 
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confere, localmente, características confinantes ou semi-confinantes, favorecendo por 

outro lado condições para uma recarga contínua do sistema através da drenagem 

vertical descendente.  

A outra unidade aquífera presente no município, é o Karst, localizado na porção 

norte do município. O armazenamento e fluxo da água do aquífero do Karst é 

decorrente da dissolução da massa carbonática ao longo dos seus planos de 

fraturamento. Ao contrário dos demais aquíferos, apresenta a característica peculiar 

de variação de volume de armazenamento, ao longo do tempo, através do consumo 

da massa carbonática pelos processos de dissolução.  

Devido sua formação geológica o sistema aquífero Karst é muito suscetível a 

contaminação. Localizado em sua maior porção na Região Metropolitana de Curitiba, 

onde a expansão urbana desordenada pode implicar no uso indiscriminado e a 

poluição das águas. O crescimento urbano deve ser altamente planejando, buscando 

a proteção dos mananciais de águas e o controle do uso das aguas subterrâneas.



 

 

 

Prancha 4 - Mapa das Bacias Hidrográficas e Aquíferos do Estado do Paraná 
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SUB-BACIAS 

A área territorial de Campina Grande do Sul abrange dez sub-bacias, sendo 

composta pelos rios principais, Rio Capivari, Ribeirão Grande, Rio Capivari-Mirim, Rio 

do Cedro, Rio do Cerne, Rio Pardinho, Rio Taquari e Rio Timbu. Além da rede 

hidrográfica principal o município ainda possui outros rios que compõe a rede 

hidrográfica do município.  A Tabela 2.2 apresenta a dimensão das sub-bacias obtidas 

pelas bases cartográficas de ottobacias disponibilizadas pela Agencia Nacional de 

Águas - ANA. 

Tabela 2.2 - Sub-bacias principais do município de Campina Grande do Sul 

NOME DO RIO PRINCIPAL  DIMENSÃO (Km²) 

Alto Capivari 62,19 

Médio Capivari 13,00 

Baixo Capivari 101,50 

Ribeirão Grande 111,6 

Rio Capivari-Mirim 10,1 

Rio do Cedro 96,36 

Rio do Cerne 27,92 

Rio Pardinho 10,81 

Rio Taquari 78,50 

Rio Timbu 22,14 

Fonte: Adaptado de ANA (2018) 

Como pode-se notar na tabela acima, o Rio Capivari é o limitador natural da 

extensão territorial, sendo dividido em três sub-bacias, alto, médio e baixo Capivari. 

Outra bacia expressiva no território tem como rio principal o Ribeirão Grande, 

apresentando 111,6 km² de extensão, seguido pela sub-bacia do Rio do Cedro com 

96,36 km² e sub-bacia do Rio Taquari com 78,50 km², essas sub-bacias figuram como 

sendo as maiores em extensão territorial. A Prancha 5 apresenta a distribuição 

espacial das sub-bacias citadas acima. 

 



 

 

 

Prancha 5 - Mapa das Sub-bacias hidrográficas de Campina Grande do Sul 
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2.1.4 Vegetação 

Áreas de vegetação sofrem influências de diversos fatores, como por exemplo, 

a temperatura, clima, altitude e distribuição de chuvas ao longo do ano. No município 

de Campina Grande do Sul abrange a formação de Floresta Ombrófila Densa e esta 

é também conhecida pelos nomes de: Floresta Pluvial Tropical Atlântica, Mata Pluvial 

Tropical da Serra do Mar, Floresta Atlântica ou Mata Atlântica. Localiza-se em regiões 

de elevadas temperaturas (25°C), alta precipitação sem período seco pronunciado 

(MATTOS, 2008). 

Campina Grande do Sul apresenta os seguintes subgrupos desta formação 

vegetal: Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana, Floresta Ombrófila Densa Montana. 

Floresta Ombrófila Mista e o subgrupo Floresta Ombrófila Mista Montana. Ainda, 

Campina Grande do Sul apresenta Campos de Altitude. Esta formação está 

enquadrada como estepe gramíneolenhosa, distribuindo-se pela região das 

araucárias, onde as gramíneas são predominantes e a parte lenhosa é representada 

por capões e matas de galeria. 

2.2 EVOLUÇÃO DO MUNICÍPIO 

Segundo IBGE (2010), a região surgiu como um pequeno povoado que pertencia 

ao município de Arraial Queimado (hoje Bocaiúva do Sul). Em 1873 é que foi criada a 

Freguesia de Campina Grande, sob a invocação de São João Batista, como parte 

integrante da Vila de Arraial Queimado. Os fundadores do povoado de Campina Grande 

foram Francisco Garcia de Lima e Antônio Ribeiro dos Santos. Estes senhores, em 15 de 

outubro de 1883, doaram o terreno para construção da igreja de São João Batista, 

padroeiro da cidade. Campina Grande teve esta denominação devido ao seu panorama 

topográfico, acrescido de “do Sul”, para diferenciar de Campina Grande do estado da 

Paraíba.  
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Quadro 2.1 - Informações Históricas da Geopolítica de Campina Grande do Sul 

ANO LEGISLAÇÃO AÇÃO ADMINISTRATIVA 

1873 
Lei Provincial  

n.º 360 
Freguesia criada com a denominação de Campina Grande 

1883 
Lei Provincial  

n.º 762 
Elevado à categoria de vila com a denominação de Campina Grande, 

desmembrou-se de Arraial Queimado  

1890 
Decreto Estadual 

n.º 37 
Passou a denominar-se Glicério 

1891 
Pela Lei Estadual 

n.º 1 
Foi restabelecido o nome de Campina Grande 

1911 - Em divisão administrativa do Brasil, o município é constituído do distrito sede 

1938 
Decreto-lei 
Estadual n.º 

7.573 

O município de Campina Grande é extinto, sendo seu distrito anexado ao 
município de Piraquara 

1939-
1943 

- O distrito de Campina Grande figura no município de Piraquara. 

1943 
Decreto Estadual 

n.º 199 
O distrito de Campina Grande passou a denominar-se Timbu. 

1950 - O distrito de Timbu figura no município de Piraquara. 

1951 
Lei Estadual n.º 

790 
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Timbu, 

desmembrou-se de Piraquara 

1956 
Lei Estadual n.º 

2.593 

O município de Timbu voltou a denominar-se Campina Grande do Sul. Em 
divisão territorial o município Campina Grande do Sul (ex-Timbu) é constituído 

do distrito sede.  

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 
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O quadro a seguir apresenta as principais características geopolíticas. 

Quadro 2.2 - Características Geopolíticas de Campina Grande do Sul – PR 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

Localização Mesorregional Região Metropolitana de Curitiba 

Localização Microrregional Curitiba 

Associação de Municípios 
ASSOMEC - Associação dos Municípios da Região Metropolitana 
de Curitiba 

COORDENADAS MUNICÍPIO 

Latitude Norte: 24°59'48.45 S 

Latitude Sul: 25°22'14.21 S 

Longitude Leste: 48°32'37.70 W 

Longitude Oeste: 49° 8'7.7 W 

LIMITES 

Norte: Barra do Turvo (Estado de São Paulo) 

Sul: Quatro barras 

Leste: Antonina, Morretes e Graraqueçaba 

Oeste: Bocaiúva do Sul e Colombo 

DADOS GEOGRÁFICOS 

Área do Município 540,631km2 

População 

Urbana: 36.156 habitantes 

Rural: 6.391 habitantes 

Total: 42.547 habitantes 

Densidade Demográfica 78,69 hab./km² 

Altitude da Sede 903 m 

Distância da Capital 32 km 

Distância dos Aeroporto mais 
Próximo 

Aeroporto Internacional Afonso Pena: 28 km 

Distância do porto mais 
Próximo 

Porto de Paranaguá: 95 km 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 
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2.3 ESTUDO POPULACIONAL 

2.3.1 Dinâmica Populacional 

De acordo com dados dos cinco últimos censos demográficos realizados, a 

população de Campina Grande do Sul distribuiu-se de acordo com as informações da 

Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 - População Residente por Domicílio em Campina Grande do Sul – PR 

SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO 

Brasil 

Ano Total 
Taxa 

Cresc. 
Urbana 

Taxa 
Cresc. 

Rural 
Taxa 

Cresc. 

1970 93.134.846 - 52.097.260 - 41.037.586 - 

1980 119.011.052 27,8% 80.437.327 54,4% 38.573.725 -6,0% 

1991 146.825.475 23,4% 110.990.990 38,0% 35.834.485 -7,1% 

2000 169.872.856 15,7% 137.925.238 24,3% 31.947.618 -10,8% 

2010 190.755.808 12,3% 160.934.649 16,7% 29.821.159 -6,7% 

SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO 

Campina  
Grande do Sul 

Ano Total 
Taxa 

Cresc. 
Urbana 

Taxa 
Cresc. 

Rural 
Taxa 

Cresc. 

1970 7.891 - 319 - 7.572 - 

1980 9.800 2,19% 3.787 28,07% 6.013 -2,28% 

1991 19.343 6,38% 12.722 11,65% 6.621 0,88% 

2000 34.566 6,66% 25.973 8,25% 8.593 2,94% 

2010 38.769 1,15% 31.961 2,10% 6.808 -2,30% 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

Observa-se na Tabela 2.3, que na década de 70 até 80 a população cresceu 

pouco em proporção ao total, destaca-se que todo o crescimento está relacionado a 

população urbana, apresentando ainda um déficit na população rural, que volta a 

crescer nos próximos anos aumentando a taxa de crescimento entre os anos de 1991 

e 2000. E a população urbana mantem-se em ascendência, no entanto as taxas de 

crescimento diminuíram. 

De acordo com os últimos dados disponíveis, o cenário atual do munícipio conta 

com uma densidade demográfica igual a 71,90 hab./km² (IBGE,2010). 
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2.3.2 Estrutura Etária 

Para que se possa avaliar comparativamente, a Figura 2.3 expressa os 

diferentes grupos etários do município de Campina Grande do Sul, Paraná e Brasil, 

respectivamente. 

Figura 2.3 - Pirâmide Etária do Município de Campina Grande do Sul - Pr 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

Figura 2.4 - Pirâmide Etária do Estado o Paraná 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 
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Figura 2.5 - Pirâmide Etária do Brasil 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

Ao comparar os gráficos acima, constata-se que o município, segue as 

tendências nacionais, caracterizando-se por comportar uma população 

majoritariamente jovem, com disposição ao envelhecimento, assim como acontece no 

estado do Paraná e no País.  

Em termos de quantidade, há mais mulheres (19.540), do que homens (19.229) 

no município, apesar da diferença não ser relevante. A população em sua grande 

maioria é da cor branca e parda como se pode observar na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Agrupamento por cor ou raça (%) 

COR OU RAÇA 
CAMPINA GRANDE DO 

SUL 
PARANÁ Brasil 

Branca 70,18 % 70,06 % 47,51 % 

Afrodescendente 4,13 % 3,38 % 7,52 % 

Amarela 0,41 % 1,24 % 1,10 % 

Parda 25,21 % 25,08 % 43,42 % 

Indígena 0,07 % 0,24 % 0,43 % 

Sem declaração - - 0,02 % 

Fonte: Adaptado de IPARDES/IBGE, 2010. 
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2.4 SISTEMAS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS 

Este item descreve o conjunto de infraestruturas e serviços que atendem a 

população, sendo distribuído entre: habitação, energia elétrica, comunicação, 

pavimentação, transporte, saúde, educação e caracterização socioeconômica. 

2.4.1 Habitação 

A Tabela 2.5, desenvolvida pelo IBGE, fornece a atual distribuição da 

população de acordo com a quantidade de residências do município. 

Tabela 2.5 - Distribuição Domiciliar de Campina Grande do Sul – PR 

SITUAÇÃO QUANTIDADE (UNIDADE) 

Alugado 1.649 unidades 

Cedido por empregador 359 unidades 

Cedido de outra forma 425 unidades 

Próprio quitado 7.975 unidades 

Próprio em quitação 1.133 unidades 

Outras condições 49 unidades 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

O município possui 19.900 domicílios ocupados, apresentando uma média de 

2,13 habitantes/domicilio. Analisando os dados da Tabela 2.5, verifica-se o número de 

domicílios e condições de apropriação, onde a maioria das habitações são próprias 

em estado quitado. 

Cabe também analisar a classificação dos domicílios em relação aos materiais 

de revestimento. Estes são caracterizados tanto pela avaliação dos materiais 

utilizados nas construções (paredes e cobertura), quanto pela sua durabilidade. Para 

análise em questão, foram considerados duráveis apenas os domicílios de parede de 

tijolo, madeira aparelhada e taipa revestida, e não duráveis todos os outros. Os 

números apresentados foram retirados do IBGE. Não existem informações sobre os 

materiais de cobertura dos domicílios, razão pela qual não foram levados em 

consideração.  
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Tabela 2.6 - Número de famílias residentes em domicílios, por tipologia construtiva – 
dezembro de 2014 

MATERIAL QUANTIDADE PORCENTAGEM (%) 

Alvenaria com revestimento 6.804 58,69% 

Alvenaria sem revestimento 669 5,77% 

Madeira aparelhada 3.942 34,00% 

Madeira aproveitada 170 1,47% 

Outro material 9 0,07% 

Total 11.594 100,00% 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

A tipologia construtiva predominante é composta por residências em alvenaria 

com revestimento, consideradas adequadas, compreendendo a moradia de 58,69% 

do total de domicílios. Destaca-se também cerca de 5,77% de construções em 

alvenaria sem revestimento, chegando ao montante de 64,46% de domicílios 

edificados em alvenaria.  Pode ser observado também a presença significativa de 

residências construídas em madeira aparelhada chegando ao total de 34%.  

2.4.2 Energia Elétrica 

A energia elétrica no município de Campina Grande do Sul é distribuída e 

gerenciada pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL. Utilizando os dados 

disponibilizados pelo Instituto Paranaense Econômico e Social – IPARDES, podemos 

avaliar a evolução temporal dos consumidores e do consumo de energia elétrica. 

Tabela 2.7 - Consumidores de Energia Elétrica, de acordo com a Categoria (2017) 

CATEGORIA CONSUMO (Mwh) nº de consumidores 

Residencial 27.822 15.224 

Industria 14.713 179 

Comercial 17.231 1.023 

Rural 3.147 999 

Outras Classes 6.675 167 

Consumo Livre 5.112 2 

Total 74.700 17.594 

Fonte: Base de dados IPARDES, 2017. 

A Tabela 2.7 apresenta os números de consumidores de energia elétrica 

estimados em 2017, segundo a categoria.  



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
    

 

 
  

  
42 

Observa-se que a pesar do consumo de energia ser maior na categoria 

residencial, quando divididos o consumo pelos consumidores é o setor industrial que 

se destaca por consumir uma maior quantidade em proporções pelo número de 

consumidores. 

2.4.3 Comunicação e Fontes de Informação 

Segundo dados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, o 

município de Campina Grande do Sul conta com 02 Agências Correio (AC), sendo 

elas AC Campina Grande do Sul, localizada na rua Prof. Duílio Calderari, 1829 - 

Jardim Paulista e Ac Campina Grande do Sul II, localizado na rua Miguel Ferreira, 64 

- Jardim Araçatuba. 

O município possui a Secretaria de Governo e Comunicação, responsável pela 

divulgação de informações referentes as ações públicas, editais, legislações 

municipais, administração pública e respectivas secretarias, entre outras informações 

relacionadas à gestão municipal. A Secretaria conta com diversos veículos de 

comunicação buscando alcançar a maioria possível de pessoas, para isso utiliza jornal 

digital, folder, cartazes, entre outros.  

2.4.4 Transporte 

Utilizando o sistema da Região Metropolitana de Curitiba, que devido sua 

logística viária facilita o acesso a outras regiões do Estado, bem como os estados de 

São Paulo e Santa Catarina, os principais acessos de Campina Grande do Sul são 

pelas rodovias, BR 116 e a PR 506, principal ligação do município à Curitiba. 

Com relação ao transporte aéreo, em Campina Grande do Sul não há 

aeroportos ou aeródromos, devendo-se percorrer distancias por vias terrestres. A 

Tabela 2.8 apresenta as distancias de aeroportos próximos ao município. 

Tabela 2.8 - Distância de Campina Grande do Sul a aeroportos próximos 

AEROPORTO - CIDADE Distância 

Aeroporto Internacional Afonso Pena – Curitiba – PR 28 km 

Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola –Joinville – SC 105 km 

Aeroporto de Mafra – Mafra – SC 123 km 

Fonte: Cidade Brasil, 2016. 
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2.4.5 Estrutura Comunitária 

CEMITÉRIOS 

Dos prováveis impactos ambientais provenientes de cemitérios, um dos mais 

relevantes é a contaminação do solo e, por consequência, das águas subterrâneas e 

superficiais, pelo produto de coliquação, processo subsequente à morte caracterizado 

pela dissolução dos elementos celulares e consequentemente liquefação dos tecidos, 

da qual resulta a produção de lixiviados (necrochorume). Este produto é composto por 

água, sais minerais e substâncias orgânicas, sendo duas delas consideradas tóxicas: 

a cadaverina – C5H14N2 e a putrescina – C4H12N2. 

Romanó (2007), afirma que “devido à falta de planejamento e metodologia 

adequada, cemitérios que se situavam em locais distantes das cidades, hoje fazem 

parte dela, propiciando o aparecimento de áreas de risco potencial ao meio ambiente”. 

Complementa também, que os cemitérios nada mais são do que depósito de corpos 

humanos, que necessitam de uma destinação correta, pois a degradação dos mesmos 

pode se constituir em focos de contaminação. 

Verifica-se que a nova legislação tem como finalidade a redução dos riscos de 

contaminação dos cemitérios já implantados e dos novos cemitérios. Resíduos 

funerários são enquadrados como Resíduos de Saúde, conforme definição da 

Resolução CONAMA no 358/2005 e RDC - ANVISA no 306/2004. O gerenciamento 

destes resíduos está fundamentado na Política Nacional do Meio Ambiente, bem 

como na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e demais princípios de proteção ao 

meio ambiente e à saúde. 

O município possui em seu território dois cemitérios, um localizado na sede e 

outro na localidade de Jaguatirica. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

De acordo com o banco de dados da SEED – Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná e da Secretaria de Educação de Campina Grande do Sul, tendo 

como referência os anos de 2017 e 2018, o município possui cerca de 30 

estabelecimentos de ensino registrados, sendo 6 estaduais (C. E.) e 29 municipais, 

distribuídos em Escolas Municipais (E.M) e Centro Municipal de Educação Infantil (C. 
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M. E. I.). Os Quadros a seguir apresentam as instituições de ensino de acordo com o 

tipo de rede e localização.  

Quadro 2.3 - Instituições de ensino estaduais 

Numero REDE DE ENSINO ESTADUAL BAIRROS DE ABRANGÊNCIA 

1 COLÉGIO ESTADUAL BANDEIRANTES 
Vila Santa Cecília/ Vila Chacrinhas/ Jardim 

Graciosa/ Moradias Timbu/ 
Jardim Florida 

2 C.E. CAMPOS SALLES 
Jardim da Colina/ Sede/ Mitra/ Rancho Alegre/ 

Caraguatá/ Pocinho/ Colônia Japonesa 

3 C.E. IVAN FERREIRA DO AMARAL Fº 
Jardim Ipanema/ Jardim Paulista/ Jardim Graciosa/ 

Nossa Senhora das Graças/ Vila Santa Fé/ Jardim Nesita 

4 C.E. TIMBÚ VELHO 
Jardim Ceccon/ Timbu Velho/ Eugênia Maria/ Vila 

São Cosme 

5 C.E. PREF. JOÃO MARIA DE BARROS 
Nichelli/ COHAPAR/ Jardim Santa Rosa/ Santa Rita de 

Cássia/ Recanto Verde e 
Subdivisão João Osni Strapassoni 

6 COLÉGIO RURAL ESTADUAL TERRA BOA Paiol de Baixo 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 2017.  

Quadro 2.4 - Instituições de Ensino Municipais 

Numero REDE DE ENSINO MUNICIPAL BAIRROS DE ABRANGÊNCIA 

1 E. M. ALESSANDRA ASSUNÇÃO Santa Rita de Cássia 

2 E. M. ANNA FERREIRA DA COSTA Jardim Araçatuba 

3 E. M. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO Jardim Jacob Ceccon 

4 E. M. AUGUSTO STABEN Jardim Paulista 

5 E. M. JOSÉ EURÍPEDES GONÇALVES 
Sede/ Mitra/ Jardim Colina/ 
Rancho Alegre/ Caraguatá/ 
Pocinho/ Colônia Japonesa 

6 E. M. LUCÍDIO FLORÊNCIO RIBEIRO 

Jardim Nesita/ Vila Santa 
Fé/ Jardim Ipanema/ Jardim 

Graciosa/ Jardim Nossa 
Senhora das Graças/ Jardim 

Paulista 

7 E. M. MARCOS NICOLAU STRAPASSONI 
Jardim Santa Rosa/ Nichelli/ 
COHAPAR/ Santa Rita de 

Cássia/ Santa Angelina 

8 E. M. PROFESSOA NILCE TEREZINHA ZANETTI  

9 E. M. ULISSES GUIMARÃES 

Moradias Timbu/ Jardim 
Florida/ Jardim Graciosa/ 

Joana Olímpia/ Jardim Água 
Doce/ Eugênia Maria/ 

Chacrinha/ Santa Cecília 

10 
E. M. MARIA CLARA B. DA GAMA (Escola para alunos 

especiais) 
Todos os bairros urbanos 

11 E. M. HUMBERTO DE CASTELO BRANCO Barragem/Capivari Grande 

12 E. R. M. JOÃO ASSUNÇÃO 
Jaguatirica/ Ribeirão Vermelho/ 

Capivari 

13 E. R. M. SANTA LETÍCIA Ribeirão Grande II 

Fonte: Secretaria de Educação de Campina Grande do Sul, 2018.  
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Quadro 2.5 - Centro Municipal de Educação Infantil 

Numero REDE DE ENSINO  BAIRRO 

1 C. M. E. I. ALCEBÍADES COOPER 
Vila Santa Cecília/ Jardim 
Graciosa/ Moradias Timbu/ 

Jardim Florida/ Planta Joana Olímpia 

2 C. M. E. I. ANGELA MARIA TREVISAN Jardim Santa Rosa 

3 C. M. E. I. ASSIS BOSSARD Jardim Paulista 

4 C. M. E. I. DARVIL JOSÉ CARON 
Recanto Verde e Subdivisão 

João Osni Strapassoni 

5 C. M. E. I. ERNESTO ZANONA Paiol de Baixo 

6 C. M. E. I. FLORINDA DALPRÁ FERREIRA Jardim Ipanema 

7 C. M. E. I. GUIDO IRINEU PELANDRA 
Ribeirão Grande II/ 

Barragem 

8 C. M. E. I. IARA DE JESUS HATHY MEDEIROS 
Jardim João Paulo II/ 

Araçatuba / Santa Angelina 

9 C. M. E. I. ITALIA VIDOLIN GUENO Jardim Santa Rita de Cassia 

10 C. M. E. I. LAURA BERTONI ZANCHETTIN Eugênia Maria 

11 C. M. E. I. LÚCIA GUENO FERRARINI 
Jardim Ceccon/Timbú 

Velho/ Vila São Cosme 

12 C. M. E. I. NAIRELLE ZANETTI Jardim Colina e Sede 

13 C. M. E. I. ROSIEL DALPRÁ 

Jardim Paulista/Eugênia 
Maria/ Jardim Aguá Doce/ 
Jardim Ipanema/Jardim 
Nesita/Jardim Graciosa 

14 C. M. E. I. GLACY DALPRÁ DE MACEDO Cupim Vermelho 

15 C. M. E. I. TIO LUIZ GARCIA Vila Ceccon/ Vila Santa Cecília/ 

16 C. M. E. I. VÓ ELÇA Jardim Senhora das Graças 

Fonte: Secretaria de Educação de Campina Grande do Sul, 2018.  

A infraestrutura educacional é disponibilizada pelo INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As informações disponibilizadas 

pelo instituto são do ano de 2017, por esse motivo os números de unidades 

educacionais se mostram diferentes quando comparado com os dados da Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná. 

O ministério da Educação por meio do INEP realiza anualmente o Censo 

Escolar, que é o levantamento de dados estatísticos educacionais, atuando como 

instrumento para a coleta de informações da educação básica no Brasil, abrangendo 

todas as etapas e modalidades de educação. Dentre as informações coletados estão 

dados sobre os estabelecimentos de ensino, alunos, turmas, rendimento escolar, etc. 
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A partir da obtenção dessas informações é possível traçar um panorama da 

educação básica em todos os municípios brasileiros, servindo como referência para a 

construção de políticas públicas e programas voltados para a educação. Ainda é 

possível também avaliar o rendimento escolar e a taxa de abandono e transferência, 

do ensino fundamental e médio, que aliados a outros métodos de avaliação do INEP, 

são fundamentais para o cálculo do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, referência para as metas do PNE – Plano Nacional da Educação. 

De acordo com o Censo Escolar (INEP, 2016) como parte da infraestrutura das 

instituições de ensino de Campina Grande do Sul, das 36 escolas, 34 fornecem 

alimentação (94%) e 27 fornecem água filtrada (75%), sendo que 100% das escolas 

rurais (06 escolas) fornecem itens de alimentação e 04 fornecem água filtrada (67%) 

Quanto a infraestrutura de serviços,34 escolas (94%) são servidas por água via 

rede pública, 100% de energia via rede pública, 28 escolas (81%) por esgoto via rede 

pública e 100% são atendidas pela coleta de lixo periódica.  

Os índices de infraestruturas das instituições de ensino nas áreas rurais, 

urbanas e em sua totalidade, são apresentadas da Tabela 2.9 até Tabela 2.13, as 

quais apresentam índices de dependências, equipamentos, tecnologias, 

acessibilidade e outras infraestruturas, e expressam as necessidades de adequações. 

Tabela 2.9 - Infraestrutura de dependências 

DEPENDÊNCIAS 
Quantidade 

Total 
Total 
(%) 

Quantidade 
Urbana 

Total 
Urb. 
(%) 

Quantidade 
Rural 

Total 
Rural 
(%) 

Biblioteca 12 33,00 12 40,00 - - 

Cozinha 35 97,00 29 97,00 6 100,00 

Lab. de Informática 12 33,00 11 37,00 1 17,00 

Lab. de Ciências 3 8,00 3 10,00 - - 

Quadra de Esportes 15 42,00 14 47,00 1 17,00 

Sala para Leitura 2 6,00 2 7,00 - - 

Sala para Diretoria 33 92,00 30 100,00 3 50,00 

Sala para Professores 32 89,00 27 90,00 5 83,00 

Sala para 
atendimento especial 

12 33,00 11 37,00 1 17,00 

Sanitário dentro do 
prédio da escola 

34 94,00 29 97,00 5 83,00 

Sanitário fora do 
prédio da escola 

11 4,00 4 13,00 - - 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2016). 
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Tabela 2.10 - Infraestrutura de equipamentos 

EQUIPAMENTOS 
Quantidade 

Total 
Total 
(%) 

Quantidade 
Urbana 

Total 
Urb. 
(%) 

Quantidade 
Rural 

Total 
Rural 
(%) 

Aparelho de DVD 30 83,00 24 80,00 6 100,00 

Impressora 35 97,00 29 97,00 6 100,00 

Antena Parabólica 6 17,00 4 13,00 2 33,00 

Máquina Copiadora 10 28,00 8 27,00 2 33,00 

Retroprojetor 18 50,00 13 43,00 5 83,00 

Televisão 33 92,00 27 90,00 6 100,00 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2016). 

Tabela 2.11 - Infraestrutura tecnológica 

TECNOLOGIA 
Quant. 
Total 

Total 
(%) 

Quantidade 
Urbana 

Total 
Urb. 
(%) 

Quantidade 
Rural 

Total 
Rural 
(%) 

Internet 29 81,00 24 80,00 5 83,00 

Banda Larga 27 75,00 23 77,00 4 67,00 

Computadores 
Uso dos Alunos 

233 Equipamentos 205 Equipamentos 28 Equipamentos 

Computadores 
Uso 

Administrativo 
122 Equipamentos 107 Equipamentos 15 Equipamentos 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2016). 

Tabela 2.12 - Infraestrutura de Acessibilidade 

ACESSIBILIDADE 
Quant. 
Total 

Total 
(%) 

Quant. 
Urbana 

Total Urb. 
(%) 

Quant. 
Rural 

Total 
Rural 
(%) 

Escolas com dependências 
acessíveis aos portadores 

de deficiência 
12 33,00 12 40,00 - - 

Escolas com sanitários 
acessíveis aos portadores 

de deficiência 
13 36,00 13 43,00 - - 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2016). 

Tabela 2.13 - Outras Infraestruturas 

OUTROS 
Quantidade 

Total 
Total 
(%) 

Quantidade 
Urbana 

Total 
Urb. 
(%) 

Quantidade 
Rural 

Total 
Rural 
(%) 

Escolas com 
organização por ciclos 

1 3,00 1 3,00 - - 

Funcionários em todas 
as escolas 

1.132 Funcionários 1.006 Funcionários 126 Funcionários 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2016). 

ESTRUTURA DE SAÚDE 

Pode-se observar na Tabela 2.14 o número de estabelecimentos de saúde 

presentes no município, sendo eles: centros de saúde, pronto atendimento, clinicas 

de especialidades, odontológicas, fisioterápicas, psicológicas, entre outras. A 
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estrutura publica conta com 16, além de 11 estabelecimentos privados, totalizando 27 

estabelecimentos de saúde em Campina Grande do Sul. 

Tabela 2.14 – Estabelecimentos de Saúde 

Tipo de estabelecimento Público Filantrópico Privado Sindicato Total 

Central de Regulação de Serviços de Saude - - - - - 

Centro de Atenção Hemoterápica e ou 
Hematológica 

- - - - - 

Centro de Atenção Psicossocial 1 - - - 1 

Centro de Apoio a Saúde da Família - - - - - 

Centro de Parto Normal - - - - - 

Centro de Saude/Unidade Básica de Saúde 13 - - - 13 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado - - 4 - 4 

Consultório Isolado 1 - 4 - 5 

Cooperativa - - - - - 

Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia 
Popular 

- - 1 - 1 

Hospital Dia - - - - - 

Hospital Especializado - - - - - 

Hospital Geral - - 1 - 1 

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN - - - - - 

Policlínica - - - - - 

Posto de Saúde - - - - - 

Pronto Socorro Especializado - - - - - 

Pronto Socorro Geral - - - - - 

Secretaria de Saúde - - - - - 

Unid Mista - atend 24h: atenção básica, 
intern/urg 

- - - - - 

Unidade de Atenção à Saúde Indígena - - - - - 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 
Terapia 

- - 1 - 1 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 - - - 1 

Unidade Móvel Fluvial - - - - - 

Unidade Móvel Pré Hospitalar - 
Urgência/Emergência 

- - - - - 

Unidade Móvel Terrestre - - - - - 

Tipo de estabelecimento não informado - - - - - 

Total 16 - 11 - 27 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (2017). 

Não existem leitos em estabelecimentos públicos de saúde, apenas em 

estabelecimentos privados, sendo que tais estabelecimentos atendem pelo SUS, com 

a disponibilidade de 253 leitos em várias especialidades. 

A atenção básica (AB) é desenvolvida com alto grau de descentralização e 

próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 

porta de entrada e o centro de comunicação com toda a assistência. Por isso, é 

fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, 
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do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. 

As Unidades Básicas de Saúde instaladas perto de onde as pessoas moram, 

trabalham, estudam e desempenham um papel central na garantia à população de 

acesso a uma atenção à saúde de qualidade. Dotar estas unidades da infraestrutura 

necessária a este atendimento é um desafio. 

A Tabela 2.15 e a Tabela 2.16, apontam a relação de equipamentos disponíveis 

no sistema público de saúde, para servir toda a população, bem como os leitos 

cirúrgicos a serem ocupados e também os estabelecimentos de atendimento, como 

centros de saúde, hospitais, clinicas, entre outros. Os dados apresentados nas tabelas 

abaixo são disponibilizados e atualizados pelo CNES – Cadastro nacional de 

Estabelecimentos de Saúde. 

Tabela 2.15 - Relação de equipamentos utilizados nos sistemas de saúde (Abril/2017) 

EQUIPAMENTO Existentes Em Uso Existentes (SUS) Em Uso (SUS) 

EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

Mamógrafo com Comando 
Simples 

3 1 3 1 

Raio X até 100 mA 5 3 2 0 

Raio X de 100 a 500 mA 8 7 4 4 

Raio X mais de 500mA 2 1 1 1 

Raio X Dentário 20 17 3 1 

Raio X para Densitometria Óssea 1 1 1 1 

Tomógrafo Computadorizado 1 1 1 1 

Ultrassom Doppler Colorido 1 1 1 1 

Ultrassom Ecografo 8 6 5 5 

Ultrassom Convencional 3 3 2 2 

Processadora de Filme Exclusiva 
para Mamografia 

1 1 1 1 

Total 53 42 24 18 

EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 

Controle Ambiental/Ar 
condicionado Central 

9 9 9 9 

Grupo Gerador 2 2 2 2 

EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA 

Equipo Odontológico 67 64 39 37 

Compressor Odontológico 17 16 2 1 

Fotopolimerizador 22 22 3 3 

Caneta de Alta Rotação 29 27 4 4 

Caneta de Baixa Rotação 24 24 2 2 

Amalgamador 9 8 3 2 

Aparelho de Profilaxia c/ Jato de 
Bicarbonato 

15 15 2 2 
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EQUIPAMENTO Existentes Em Uso Existentes (SUS) Em Uso (SUS) 

Total 183 176 55 51 

EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIDA 

Bomba de Infusão 15 15 15 15 

Berço Aquecido 6 6 6 6 

Desfibrilador 10 8 8 8 

Equipamento de Fototerapia 3 3 3 2 

Incubadora 10 10 10 10 

Monitor de ECG 7 7 7 7 

Monitor de Pressão Não-Invasivo 12 10 10 6 

Reanimador Pulmonar/AMBU 31 27 27 26 

Respirador/Ventilador 8 7 7 6 

Total 102 93 93 86 

EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS GRÁFICOS 

Eletrocardiógrafo 16 12 11 9 

EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS ÓTICOS 

Endoscópio Digestivo 8 8 5 5 

Laparoscópico/Vídeo 1 1 1 1 

Microscópio Cirúrgico 1 1 1 1 

Total 10 10 7 7 

OUTROS EQUIPAMENTOS 

Aparelho de Diatermia por 
Ultrassom/Ondas Curtas 

16 16 9 9 

Aparelho de Eletroestimulação 24 24 11 11 

Equipamento para Hemodiálise 24 24 24 24 

Forno de Bier 14 14 7 7 

Total 78 78 51 51 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (2017). 

Tabela 2.16 - Estabelecimentos de saúde, de acordo com a sua natureza (Abril/2017) 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Centro de Saúde/Unidade Básica 13 

Policlínica 1 

Central de Gestão em Saúde 1 

Centro de Atenção Psicossocial 1 

Clínica/Centro de Especialidade 3 

Consultório Isolado 8 

Hospital Geral 1 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT isolado) 3 

Outros tipos 2 

Total 32 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (2017). 
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ENTIDADES 

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Família e do 

Desenvolvimento Social, possui um cadastro de entidades sem fins lucrativos que 

atuam na área da assistência social, cultural, defesa e proteção animal, desportiva e 

saúde. O Quadro 2.6 apresenta a relação de entidades cadastradas e em situação 

ativa no município de Campina Grande do Sul. 

Quadro 2.6 - Lista de entidades e associações 

INSTITUIÇÃO ENDEREÇO 

APAE de Campina Grande do Sul R. Felício Kania,308 – São Gabriel 

APDEC – Associação de Pessoas Deficientes 
de Campina Grande do Sul 

R. Ludovico Kindenger,472 – ATUBA 

Associação Beneficente Maria de Lourdes 
Farias Santos - IBF- Instituto Beija-Flor 

R. Prefeito João Batista Stocco,306 – Planta Bom Jesus-
Guaraituba 

Associação Beneficente Rosanna Cattalini R. Astorga,1242 – Guaraituba 

ABACEC – Associação Brasileira Assistência 
Criança Excepcional Carente 

R. Rio Grande, Do Norte,235 – Vila Guaraci 

Associação de Auxilio a Gestante e Creche Tia 
Sula 

R. Renato S. de Almeida,267 

Associação de Mulheres da Vila Zumbi dos 
Palmares 

R. Aleixo Schluga,86 – Vila Zumbi Dos Palmares 

Associação Filantrópica Silo Confucio,730 – Jardim Campo Alto 

Associação Luciane Mary Paris José Beira da Silva,417 – Arruda 

Associação Paranaense de Orientação, 
Integração e Ofícios 

R. Nair Antunes da Silva,41 – Conjunto Industrial Mauá 

Casa de Apoio Irmã Scheilla R. Allan Kardec,115 – Campo Alto 

Centro Comunitário Santo Antônio R. Izidoro Gaida,32 – Jardim Guarujá 

Comunidade Hermon Casa Masculina R. Santos Dumont,2420 – São Gabriel 

Fundação Francisco Bertoncello Rua Pedro Fiorese,82 – Fervida 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
Nossa Senhora do Rosário 

R. Marechal Floriano Peixoto,8429 – Centro 

Centro de Educação e Inclusão Betânia R. Judith Schluga,629 – Centro Ind. Mauá 

Sociedade Crescer R. Judith Schluga,619 – Centro Ind. Mauá 

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social (2017). 

O município possui 17 (dezessete) entidades cadastradas. Ressalta-se que 

além da relação de entidades citada na tabela acima, o município pode possuir outras 

entidades que não possuem cadastro no banco de dados do Estado. 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

Campina Grande do Sul é a cidade sede do 22º Batalhão de Polícia Militar, 

subordinado ao 6º Comando Regional de Polícia Militar. Conta também com a atuação 

da Primeira Companhia instalada no município, UPS Vila Zumbi e Vila Liberdade. O 

batalhão possui ainda um pelotão da ROTAM e um pelotão de transito (PMPR, 2017). 

A Tabela 2.17 apresenta os índices de atividades criminais registradas no 

período de 2014 a 2016. Esses valores são indicadores da criminalidade e do 

desempenho da polícia militar.  

Tabela 2.17 - Produtividade policial (2014-2016) 

NATUREZA 2014 2015 2016 

Corrupção de menores 3 8 3 

Embriaguez na condução de veículo automotor 37 43 11 

Estupro 115 117 67 

Furto 2.043 2.243 1.380 

Lesão Corporal 1.341 1.408 739 

Porte/Posse de Arma de Fogo 55 58 38 

Roubo 1.288 1.835 1.462 

Uso/Tráfico de Drogas 186 156 115 

Violência Doméstica 1.047 1.152 794 

Homicídio Doloso 107 86 76 

Roubo com resultado morte 0 2 4 

Lesão corporal com resultado morte 1 1 0 

Fonte: Ministério Público do Estado do Paraná (2016) 

2.4.6 Estatísticas Vitais e Saúde 

TAXA DE NATALIDADE 

A Taxa de Natalidade é o coeficiente geral de natalidade, sendo a relação entre 

o número de nascidos vivos de uma determinada unidade geográfica, ocorridos e 

registrados num determinado período de tempo e a população estimada para o meio 

do período, multiplicados pelo fator 1.000. 

A Tabela 2.18 apresenta a Taxa de Natalidade do município de Campina 

Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba e o Estado do Paraná. 
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Tabela 2.18 - Taxa bruta de natalidade  

ANO CAMPINA GRANDE DO SUL 
METROPOLITANA DE 

CURITIBA 
ESTADO DO PARANÁ 

1994 32,56 24,99 23,29 

1995 38,19 23,45 22,39 

1996 26,05 22,21 21,75 

1997 21,38 21,57 21,08 

1998 20,84 20,88 20,02 

1999 26,68 20,84 19,9 

2000 23,43 19,3 18,76 

2001 21,11 18,12 17,25 

2002 20,1 17,58 16,85 

2003 18,77 16,29 15,88 

2004 14,09 15,69 15,75 

2005 13,76 15,21 15,62 

2006 14,62 14,69 14,79 

2007 19,18 14,86 14,35 

2008 20,36 14,96 14,27 

2009 19,5 14,57 13,96 

2010 19,27 15,39 14,56 

2011 18,34 15,38 14,54 

2012 20,3 15,52 14,55 

2013 19,19 14,97 14,16 

2014 20,36 14,96 14,43 

2015 19,54 14,85 14,42 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 

A partir das informações disposta na tabela acima é possível plotar o gráfico da 

evolução temporal da taxa de natalidade, tornando a análise holística, equiparando o 

perfil municipal com a evolução regional e estadual.  
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Figura 2.6 - Taxa de natalidade (1994 – 2015) 

 
Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 

No ano inicial da contagem em série histórica realizadas pelo IPARDES, no ano 

de 1994 a taxa de nascidos no município era cerca de 40% maior que a média 

Estadual. No entanto no decorrer dos anos seguidos apresentou queda até 1997, 

onde seu valor sofreu uma abrupta variação em 1998. Além dessa variação inicial da 

natalidade no município, a taxa voltou a declinar até 2007 e 2008, onde se comportou 

de forma regular em relação ao Estado e a região metropolitana. 

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL 

Taxa de Mortalidade Infantil é a relação entre os óbitos de menores de um ano 

residentes numa unidade geográfica, num determinado período de tempo (geralmente 

um ano) e os nascidos vivos da mesma unidade nesse período. Ressalta-se que a 

maior variabilidade nas taxas, em alguns municípios, pode decorrer do número 

reduzido de nascidos vivos e óbitos de crianças menores de 1 ano, ocorrido em cada 

ano considerado. 

A Tabela 2.19 apresenta a Taxa de Mortalidade Infantil do município de 

Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba e o Estado do Paraná. 
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Tabela 2.19 - Taxa de mortalidade infantil (1996 - 2015) 

ANO CAMPINA GRANDE DO SUL 
METROPOLITANA DE 

CURITIBA 
ESTADO DO PARANÁ 

1996 8,55 22,28 20,85 

1997 30,13 19,65 19,14 

1998 41,43 21,08 20,97 

1999 15,18 18,15 19,64 

2000 28,4 19 19,55 

2001 18,21 17,62 17,47 

2002 26,35 16,37 16,8 

2003 29,85 15,78 16,49 

2004 21,78 14,2 15,52 

2005 23,06 13,3 14,54 

2006 13,43 12,38 13,97 

2007 7,36 11,76 13,22 

2008 14,75 12,23 13,09 

2009 6,96 11,26 12,48 

2010 24,1 11,53 12,1 

2011 8,37 10,86 11,65 

2012 17,5 10,86 11,67 

2013 16,5 9,69 10,95 

2014 5,92 9,9 11,19 

2015 17,14 9,83 10,93 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 

Utilizando a série histórica do IPARDES, que vai de 1996 a 2015, podemos 

observar a taxa de mortalidade para o município de Campina Grande do Sul. 

Figura 2.7 - Taxa de mortalidade (1994 – 2015) 

 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 
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A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças que 

morrem antes de completar 1 ano, a cada mil nascidas vivas. Esse dado é um aspecto 

de fundamental importância para avaliar a qualidade de vida, pois, por meio dele, é 

possível obter informações sobre a eficácia dos serviços públicos, tais como: 

saneamento básico, sistema de saúde, disponibilidade de remédios e vacinas, 

acompanhamento médico, educação, maternidade, alimentação adequada, entre 

outros. 

Analisando-se o gráfico pode-se notar que Campina Grande do Sul sofreu uma 

série variações abruptas em relação a taxa de mortalidade infantil, destoando-se das 

linhas do Estado, que se demonstra contínua. 

 ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER 

A esperança de vida ao nascer da população total é o número médio de anos 

de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade 

existente, na população residente em um determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. A Tabela 2.20 apresenta a esperança de vida ao nascer (em anos) do 

município de Campina Grande do Sul e o Estado do Paraná. 

Tabela 2.20 - Esperança de Vida ao Nascer 

ANO CAMPINA GRANDE DO SUL ESTADO DO PARANÁ 

1991 67,5 65,7 

2000 73,3 69,8 

2010 76,6 74,8 

EVOLUÇÃO 

1991-2010 13,48% 13,85% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2016). 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, 

a esperança de vida ao nascer cresceu 3,3 anos na última década, passando de 73,3 

anos, em 2000, para 76,6 anos, em 2010. Em 1991, era de 67,5 anos. No Brasil, a 

esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 

64,7 anos em 1991 (Atlas Brasil, 2016).  
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2.5 EDUCAÇÃO 

População nas faixas etárias atendidas pela educação básica que, de acordo 

com a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (Lei 9.394, de 

20/12/1996), é composta por: 

 a) educação infantil, oferecida na forma de creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos, e de pré-escolas para 
aquelas entre 4 e 5 anos; 

 b) ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, 
iniciando-se aos seis anos de idade; e 

 c) ensino médio, com duração mínima de três anos. 
 

As tabelas a seguir trazem uma análise evolutiva dos índices educacionais na 

escala temporal, dentre os itens avaliados estão as matrículas na educação infantil, 

do ensino fundamental e médio, taxa de reprovação e taxa de aprovação em termos 

de porcentagem e também a quantidade de alunos que concluíram o ensino 

fundamental e médio, tendo como variáveis a rede municipal de educação, rede 

estadual e rede privada. 

Tabela 2.21 - Matrículas na educação infantil 

ED. INFANTIL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 

(2012-2017) 

Total 1.217 1.597 1.538 1.764 1.572 1.892 55,46% 

Rede Municipal 1.167 1.513 1.469 1.697 1.490 1.823 56,21% 

Rede Particular 50 84 69 67 82 6 -80,00% 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 

Tabela 2.22 - Matrículas na Creche 

CRECHES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 

(2012-2017) 

Total 403 624 476 674 688 846 109,92% 

Rede Municipal 375 583 456 660 677 829 121,07% 

Rede Particular 28 41 20 14 11 1 -96,42% 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 

Tabela 2.23 - Matrículas na Pré-escola 

PRÉ-ESCOLA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 

(2012-2017) 

Total 814 973 1.062 1.090 884 1.046 28,50% 

Rede Municipal 792 930 1.013 1.037 813 994 25,5% 

Rede Particular 22 43 49 53 71 5 -77,27% 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 
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Tabela 2.24 - Matrículas no Ensino Fundamental 

ENS. FUND. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 

(2012-2017) 

Total 7.148 7.277 7.222 7.210 7.013 6.571 -8,07% 

Rede Estadual  3.763 3.529 3.381 2.982 2.702 2.647 -29,66% 

Rede Municipal 3.169 3.506 3.463 3.723 3.740 3.352 5,77% 

Rede Privada 216 242 378 505 571 572 164,81% 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 

Tabela 2.25 - Matrículas no Ensino Médio 

ENS. MED. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 

(2012-2017) 

Total 1.628 1.757 1.835 1.936 2.038 2.004 23,10% 

Rede Estadual 1.614 1.733 1.804 1.889 1.975 1.940 20,20% 

Rede Municipal - - - - - - - 

Rede Privada 14 24 31 47 63 64 357,14% 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 

Tabela 2.26 - Matrículas na Educação Profissional 

PROFISSIONAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 

(2012-2015) 

Total 36 84 93 116 140 141 291,67% 

Rede Estadual 36 84 93 100 115 129 258,33% 

Rede Municipal - - - - - - - 

Rede Privada - - - 16 25 12 - 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 

Tabela 2.27 - Matriculas na Educação Especial  

ESPECIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 

(2012-2017) 

Total 98 108 103 101 100 106 8,16% 

Rede Privada 98 108 103 101 100 106 8,16% 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 

Tabela 2.28 - Matriculas na Educação 

MATRICULAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolução 

(2012-2017) 

Total 10.029 10.715 10.688 11.026 10.763 10.608 5,77% 

Rede Federal - - - - - - - 

Rede Estadual 5.413 5.346 5.278 4.971 4.792 4.716 -12,88% 

Rede Municipal 4.336 5.019 4.932 5.420 5.230 5.175 19,35% 

Rede Privada 280 350 478 635 741 717 156,07% 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 
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Tabela 2.29 - Índice de Aprovação e Reprovação 

TAXA DE APROVAÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 

Taxa de Aprovação no 
Ensino Fundamental  

84,6% 87,6% 90% 91,6% 89,5% 

Taxa de Aprovação no 
Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais  
94,9% 94,8% 98,8% 97,5% 97,9% 

Taxa de Aprovação no 
Ensino Fundamental - 

Anos Finais  
76% 80,3% 80,8% 83,8% 78,2% 

Taxa de Aprovação no 
Ensino Médio 

75,5% 77,1% 78,1% 78,7% 75,8% 

TAXA DE 
REPROVAÇÃO 

2012 2013 2014 2015 2016 

Taxa de Reprovação no 
Ensino Fundamental  

13,2% 10,5% 8,3% 5,6% 9,2% 

Taxa de Reprovação no 
Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais  
4,9% 5,2% 1,2% 2,5% 2,1% 

Taxa de Reprovação no 
Ensino Fundamental - 

Anos Finais  
20,3% 16% 15,6% 9,6% 18,8% 

Taxa de Reprovação no 
Ensino Médio 

15,1% 14,7% 11,2% 9,2% 16,4% 

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 

2.5.1 Índice da Educação Básica – IDEB 

O Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) é a reunião em um só 

indicador de dois conceitos importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar 

e médias de desempenho nas avaliações. O indicador é calculado a partir dos dados 

sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas 

avaliações do INEP, o SAEB – para as unidades da federação e para o país, e a Prova 

Brasil – para os municípios (INEP, 2016). 

De acordo com QEdu (2016), o IDEB é calculado com base no aprendizado 

dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de 

aprovação). 

Em Campina Grande do Sul, o IDEB no ano de 2015, nos anos iniciais da rede 

pública de ensino atingiu a meta e cresceu, atingindo marca superior a 6,0. Sendo 

assim, o foco deve ser manter a situação para garantir mais alunos aprendendo e com 

um fluxo escolar adequado. Com relação ao índice obtido pelo município em 2015, foi 

obtida a nota 6,50 para aprendizado (quanto maior a nota, maior o aprendizado), e 

fluxo 0,98 (quanto maior o valor, maior a aprovação), com IDEB 6,4. 

A Figura 2.8 apresenta as metas e os índices obtidos pelo município, entre 2007 

e 2015. 
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Figura 2.8 - Evolução do IDEB (1994 – 2015) 

 

Fonte: Dados do Ideb/Inep (2016). 

Analisando a figura nota-se que o município atingiu a meta de evolução 

proposta pelo IDEB em todos anos registrados. 

2.5.2 Taxa de Analfabetismo 

Consideram-se como analfabetas as pessoas maiores de 15 anos que 

declararam não serem capazes de ler e escrever ou que aprenderam a ler e escrever, 

mas esqueceram, e as que apenas assinavam o próprio nome. As pessoas capazes 

de ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhecem são consideradas 

alfabetizadas (IBGE, 2016). 

A Tabela 2.30 apresenta dados referentes à taxa de analfabetismo do município 

no município de Campina Grande do Sul, classificando a taxa percentual da população 

analfabeta, dividida por idade em sete classes distintas. 

Tabela 2.30 - Taxa de Analfabetismo 

TAXA DE ANALFABETISMO POR IDADE (%) 1991 1996 2000 2010 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais 15,1 9,63 7,81 6,03 

Taxa de Analfabetismo de 15 a 19 anos 4,23 2,2 1,76 1,17 

Taxa de Analfabetismo de 20 a 24 anos 6,79 1,7 2,04 0,9 

Taxa de Analfabetismo de 25 a 29 anos 7,41 3,04 2,92 1,19 

Taxa de Analfabetismo de 30 a 39 anos 12,16 6,02 4,3 2,64 

Taxa de Analfabetismo de 40 a 49 anos 19,33 13,07 9,88 5,51 

Taxa de Analfabetismo de 50 anos e mais 39,93 33,84 25,37 17,99 
Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social (2017). 
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A tabela acima demonstra a evolução do analfabetismo no município de 

Campina Grande do Sul, quando comparado e evolução histórica é possível perceber 

uma grande redução na taxa de analfabetos até a contagem do senso de 2010. A 

classe que apresentou uma maior evolução em termos de porcentagem foi com 

pessoa com 50 anos ou mais, resultando em uma redução de 21,94%, seguida da 

classe composta por pessoas com idade entre 40 e 49 anos, apresentando uma 

redução de 13,82%. A classe que apresenta o menor número de indivíduos 

analfabetos é a composta por pessoas com idade entre 20 e 24 anos, apresentando 

uma taxa de 0,9% de analfabetos, nessa faixa da população. 

2.6 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

2.6.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O principal indicador de desenvolvimento socioeconômico de um município, é 

o Índice de Desenvolvimento Municipal – IDHM, o qual consiste na média geométrica 

dos índices de: Renda, Educação e Longevidade, verificada no município, atribuindo-

se pesos iguais.  Este índice é calculado com base em dados econômicos e sociais. 

O IDH vai de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano 

total). Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o município (ATLASBRASIL, 

2018). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Campina Grande do Sul é 

0,718, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano 

Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é Longevidade, com índice de 0,860, seguida de Renda, com índice de 

0,712, e de Educação, com índice de 0,605 (ATLASBRASIL, 2018). 

A 2.37 apresenta o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) de 

Campina Grande do Sul e seus componentes. 
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Tabela 2.31 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes 

IDHM E COMPONENTES 1991 2000 2010 

EDUCAÇÃO 

IDHM  0,190 0,415 0,605 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 18,33 36,47 52,76 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 10,49 55,07 86,76 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 
fundamental 

42,16 56,76 85,64 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 17,47 44,13 51,28 

% de 18 a 20 anos com médio completo 7,47 21,01 35,14 

LONGEVIDADE 

IDHM 0,709 0,804 0,860 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,53 73,26 76,58 

RENDA 

IDHM 0,604 0,639 0,712 

Renda per capita (em R$) 343,64 426,01 571,29 

Fonte: Adaptado de PNUD, Ipea e FJP (2016). 

Segundo o Atlas Brasil (2018), a evolução do IDHM de 1991 a 2010, o IDHM 

do município passou de 0,433, em 1991, para 0,718, em 2010, enquanto o IDHM da 

Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de 

crescimento de 65,82% para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução 

do hiato de desenvolvimento humano de 49,74% para o município e 53,85% para a 

UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,415), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, 

por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda. 

2.6.2 Porcentagem de Renda Apropriada por Extrato da População 

Em termos de renda per capita média, Campina Grande do Sul cresceu 95,35% 

nas últimas duas décadas, passando de R$ 343,64, em 1991, para R$ 426,01, em 

2000, e para R$ 671,29, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de 

crescimento nesse período de 3,59%. A taxa média anual de crescimento foi de 

2,42%, entre 1991 e 2000, e 4,65%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas 

pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de 
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agosto de 2010), passou de 29,87%, em 1991, para 18,29%, em 2000, e para 6,03%, 

em 2010.  

A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita 

através do Índice de Gini, que passou de 0,52, em 1991, para 0,49, em 2000, e para 

0,44, em 2010. 

A Tabela 2.32 demonstra os índices de renda, pobreza e desigualdade para os 

anos 1991, 2000 e 2010. A Tabela 2.33 apresenta a distribuição de renda por quintos 

da população. 

Tabela 2.32 - Renda, Pobreza e Desigualdade 
ANO 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 343,64 426,01 671,29 

% de extremamente pobres 7,48 5,59 1,17 

% de pobres 29,87 18,29 6,03 

Índice de Gini 0,52 0,49 0,44 

Fonte: Adaptado de PNUD, Ipea e FJP (2016). 

 Tabela 2.33 - Distribuição da renda por quintos da população (ordenada 
segundo a renda domiciliar per capita) 

ANO 
1o Quinto 2o Quinto 3o Quinto 4o Quinto 5o Quinto 

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ 

1991 4,4 76,13 8,2 140,39 12,2 210,07 17,9 307,67 57,3 983,95 

2000 4,2 88,66 8,9 189,45 13,1 279,55 20,2 430,59 53,6 1.141,81 

2010 5,1 171,08 9,9 331,64 14,7 493,32 21,2 710,53 49,2 1650,13 

Fonte: Adaptado de PNUD, Ipea e FJP (2016). 

Verifica-se na Tabela 2.33 que a participação dos 20% mais pobres (1º Quinto) 

da população na renda, passou de 4,4% em 1991, para 4,2 em 2000, havendo uma 

redução na desigualdade neste período. Entretanto, entre 2000 e 2010 a taxa de 

desigualdade chegou a 5,1 no ano de 2010, apresentando uma inversão do quadro 

de igualdade, comparado com o período anterior, de aproximadamente 0,9% de 

aumento na última década. Em 2010, analisando o oposto, a participação dos 20% 

mais ricos (5º Quinto) era de 49,2, o que equivale a mais de 9 vezes superior à renda 

dos 20% mais pobres. 

2.6.3 Proporção de Crianças Menores de 2 Anos Desnutridas 

Em 2014, o número de crianças menores de 2 anos pesadas pelo Programa 

Saúde da Família era de 62,4%; destas, 41,9% estavam desnutridas. 
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No Município, em 2010, 10,1% das crianças de 0 a 14 anos de idade estavam 

na condição de pobreza, ou seja, viviam em famílias com rendimento per capita igual 

ou inferior a R$ 140,00 mensais. A Figura 2.9 apresenta a proporção de crianças 

menores de 2 anos desnutridas entre 2000 e 2013, no município. 

Figura 2.9 – Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas (1999 – 2014) 

 

Fonte: Adaptado de SIAB – DATASUS/Portal ODM (2018). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Segundo o Art. 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), 

os resíduos sólidos possuem a seguinte classificação: 

 I - quanto à origem:  
 a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  
 b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
 c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  
 d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas 
alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

 e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

 f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais;  

 g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 
órgãos do SISNAMA e do SNVS;  

 h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 
resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

 i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades;  

 j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira;  

 k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 
extração ou beneficiamento de minérios;  

 II - quanto à periculosidade:  
 a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características 

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 
patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à 
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 
técnica;  

 b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 
 

3.1 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E PÚBLICOS 

Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados, e coletados pelo serviço 

público de coleta são divididos em dois grupos, que compreendem os materiais 

recicláveis e não recicláveis (considerados rejeitos). Basicamente, estes materiais são 

constituídos por papéis, embalagens plásticas, vidros, metais, restos de alimentos, 

dentre outros. 
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Os resíduos domiciliares são aqueles originários da vida diária das residências, 

da própria vivência das pessoas e pode conter qualquer material descartado, de 

natureza química ou biológica, que possa causar risco a saúde da população e ao 

ambiente, sendo constituído principalmente por restos de alimentos, produtos 

deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, 

fraldas descartáveis e uma grande diversidade de outros itens (D’ALMEIDA & 

VILHENA, 2000). 

Os resíduos comerciais são provenientes dos estabelecimentos comerciais, 

tais como, supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes 

etc. O lixo destes estabelecimentos tem forte componente de papel, plásticos, 

embalagens diversas e resíduos resultantes dos processos de higiene dos 

funcionários, tais como, papéis toalha, papel higiênico, etc (D’ALMEIDA & VILHENA, 

2000). 

Já os resíduos públicos são aqueles provenientes dos serviços de limpeza 

pública, incluindo os resíduos de varrição de vias públicas e logradouros, podas 

arbóreas, feiras livres, corpos de animais, bem como da limpeza de galerias e bocas 

de lobo, córregos e terrenos (D’ALMEIDA & VILHENA, 2000). 

3.2 PORTOS, AEROPORTOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS 

Resíduos que também podem potencialmente conter germes patogênicos 

oriundos de outras localidades (cidades, estados, países) e que são trazidos a estes 

através de materiais utilizados para higiene e restos de alimentação que podem 

ocasionar doenças. Os resíduos assépticos destes locais, neste caso também são 

semelhantes aos resíduos domiciliares desde que coletados separadamente e não 

entrem em contato direto com os resíduos sépticos (D’ALMEIDA & VILHENA, 2000). 

3.3 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Os resíduos da construção civil, segundo a resolução CONAMA nº 307/02, são 

os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais 

como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, 
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colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de 

entulhos de obras, caliça ou metralha, separados nas seguintes classes: 

I. Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 
tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e 
de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 
terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 
revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 
em concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos 
canteiros de obras; 

II. Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 
como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, 
embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; 

III. Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam 
a sua reciclagem ou recuperação; 

IV. Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 
contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, 
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais 
e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que 
contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 
(CONAMA nº 307/02) 

3.4 RESÍDUOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS 

Os Resíduos de Serviço de Saúde – RSS, também conhecidos como “lixo 

hospitalar”, são provenientes de atividades médicas, ou qualquer atividade de 

atendimento humano e animal, como os resíduos gerados em: hospitais, postos e 

unidades de saúde, farmácias, consultórios odontológicos, clínicas veterinárias, 

estúdios de tatuagem, necrotérios, funerárias, entre outros. 

Para direcionar o manejo e gestão dos RSS, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) elaborou Resolução da Diretoria Colegiada RDC N° 306 de 7 de 

dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde, e atribui a responsabilidade de elaboração do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS aos próprios 

geradores de tais resíduos. 
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O Art. 95 do Código de Posturas do Município de Campina Grande do Sul (Lei 

Complementar nº 19, de 22 de julho de 2015) também coloca a obrigatoriedade de 

elaboração de PGRSS para os estabelecimentos geradores de resíduos de saúde, 

nominados em legislação específica, bem como aqueles determinados pelo Poder 

Público Municipal, que deverão ser analisados e aprovados pelos órgãos 

competentes. 

Atualmente, além da fundamentação embasada na RDC ANVISA N°306/04, a 

elaboração dos PGRSS deve seguir as diretrizes estabelecidas na Resolução 

CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005, que “dispõe sobre o tratamento e a disposição 

dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências”. Esta legislação enfatiza 

a responsabilidade dos geradores de resíduos de serviço de saúde em gerenciar seus 

respectivos resíduos desde a geração até a disposição final, atendendo aos requisitos 

ambientais e de saúde pública e ocupacional.  

Os resíduos de saúde são classificados pelas resoluções RDC ANVISA Nº 

306/2004 e CONAMA 358/2005 em 5 grupos:  

 Grupo A: Engloba os componentes com possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou 
concentração, podem apresentar risco de infecção. Exemplos: placas 
e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros), 
tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras. 

 Grupo B: Contém substâncias químicas que podem apresentar 
risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade. Exemplos: medicamentos apreendidos, reagentes de 
laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros. 

 Grupo C: Quaisquer materiais resultantes de atividades 
humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores 
aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como por exemplo, serviços de 
medicina nuclear e radioterapia etc. 

 Grupo D: Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico 
à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 
domiciliares. Exemplos: sobras de alimentos e do preparo de 
alimentos, resíduos das áreas administrativas etc. 

 Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como 
lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, 
lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares (ANVISA, 
2004; CONAMA 2005). 
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3.5 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

São os resíduos provenientes de atividades industriais, tais como metalurgia, 

química, petroquímica, papel e celulose, alimentícia, entre outros. São resíduos 

bastante variados que possuem características diversificadas, podendo ser 

representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, vidros, cerâmicas, 

etc. Inclui também nesta categoria, a grande maioria dos resíduos considerados 

tóxicos, sendo que esse tipo de resíduo necessita de tratamento adequado e especial 

devido ao seu potencial poluidor. Adota-se a NBR 10.004 da ABNT para classificar os 

resíduos industriais: Classe I (Perigosos), Classe II A (Não Perigosos – Não Inertes) 

e Classe II B (Não Perigosos - Inertes). 

Os resíduos industriais são de responsabilidade dos seus respectivos 

geradores, os quais contratam empresas especializadas na destinação final dos 

mesmos. A destinação dos resíduos industriais é de obrigatoriedade do gerador, 

porém o município é corresponsável por todo resíduo gerado em seu território, 

devendo regulamentar determinadas responsabilidades, como a exigência de 

apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais – PGRSI, 

que não é feita atualmente. 

3.6 RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), em seu Capítulo III, 

Art. 8o, III, faz referência à logística reversa, como um sistema relacionado à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

Dessa forma, é um instrumento que tende a facilitar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos aos fabricantes, para que sejam tratados ou reaproveitados em seu 

próprio ciclo produtivo ou no ciclo produtivo de outros produtos.  

A aplicação da logística reversa no manejo dos resíduos sólidos é voltada ao 

fluxo de produtos e embalagens e outros materiais, esses são encaminhados do ponto 

de consumo até o local de origem, onde recebem o tratamento necessário para 

retornar ao fluxo de utilização. 

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, 
de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 
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manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de:  
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, 
observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos 
previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos 
órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas;  
II - pilhas e baterias;  
III - pneus;  
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 
mista; 
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. (BRASIL, 2010) 
 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos também define acordo setorial como 

o ato de natureza contratual firmado entre o Poder Público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, de modo a incentivar a 

gestão integrada na adoção de sistemas de logística reversa. 

Alguns resíduos especiais, com características tóxicas, radioativas e 

contaminantes, podem ser enquadrados na logística reversa e merecem cuidado em 

seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte e sua disposição final. O 

recolhimento destes resíduos é de responsabilidade dos fabricantes, distribuidores, 

revendedores e assistências técnicas, que darão a destinação adequada conforme a 

resolução CONAMA no 257/1999. 

3.6.1 Agrotóxicos 

A Lei Federal nº 12.305/2010, dispõe da obrigatoriedade de estrutura e 

implementação da logística reversa dos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, 

assim como outros produtos que, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas 

as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, 

em normas do SISNAMA, do SNVS, do SUASA, ou em normas técnicas. Ainda, o 

decreto que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que o 

sistema de logística reversa de agrotóxicos siga o disposto na Lei Federal nº 

7.802/1989, e Decreto Federal nº 4.074/2002. 

As embalagens de agrotóxicos possuem substâncias que representam grandes 

riscos para a saúde humana e de contaminação do meio ambiente. A Lei Federal n. º 
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9.974 de 06/06/00 e Decreto n. º 3.550 de 27/07/00 estabelece as principais 

responsabilidades dos fabricantes, revendedores e usuários com a preparação das 

embalagens (tríplice lavagem), armazenamento, transporte, gerenciamento de pontos 

de coleta, recolhimento e destinação final adequada. 

A destinação final inadequada, ou seja, o descarte em rios, enterramento, 

queimadas a céu aberto, etc., podem contaminar lençóis freáticos, solo e ar, assim 

como a reciclagem sem controle ou reutilização para o acondicionamento de água e 

alimentos também trazem grande risco de contaminação. 

3.6.2 Óleos lubrificantes 

A maioria dos derivados de petróleo são totalmente consumidos durante o uso, 

mas este não é o caso dos óleos lubrificantes, que precisam ser esgotados de seus 

locais de utilização e trocados. Este óleo lubrificante usado retirado dos motores e dos 

equipamentos é chamado OLUC (Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado). Este 

óleo possui características que representam um risco para o meio ambiente, e, apesar 

de ter ácidos orgânicos, metais pesados e dioxinas em sua composição, o OLUC é, 

em sua maior parte, óleo básico, e pode ser recuperado por um processo de rerrefino, 

com o qual atinge um reaproveitamento de 75 a 80% de seus constituintes 

(SINDCON/JOGUE LIMPO, 2013). 

A utilização de óleos lubrificantes não possui perspectivas de diminuição por 

conta da matriz energética e do funcionamento da maioria dos motores e propulsores 

utilizados no mundo. Assim, é possível prever aumento na geração do OLUC. Por isso 

existe no Brasil um programa nacional que utiliza o conceito da logística reversa, que 

coleta e envia para reciclagem através do rerrefino o OLUC gerado no país. 

 O serviço de coleta de óleos lubrificantes usados ou contaminados 
está disponível na maioria dos municípios brasileiros. Segundo dados 
do Sindirrefino, entidade sindical que congrega a maioria dos 
rerrefinadores e parcela significativa dos coletores, existem 34 centros 
de coleta ligados àquela entidade, que atendem todas as regiões e 
todos os Estados do Brasil. Após coletado o óleo lubrificante usado ou 
contaminado é entregue pelo coletor autorizado para um rerrefinador 
regularmente licenciado pelo órgão ambiental competente e 
autorizado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP. O rerrefinador, 
ao receber o resíduo, faz testes importantes para verificar se existe 
alguma espécie de contaminação que inviabilize ou retire a eficiência 
do processo (SINDCON/JOGUE LIMPO, 2013). 
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O Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de 

Embalagens Plásticas de Óleo Lubrificante foi assinado no dia 19/12/2012 e teve seu 

extrato publicado no D.O.U de 07/02/2013. Tendo como objetivo garantir a destinação 

final ambientalmente adequada das embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes 

de um litro ou menos. Esse sistema de logística revessa foi o primeiro sistema acordado 

da PNRS. 

3.6.3 Pneumáticos 

Os pneus dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental, que 

podem resultar em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública, por isso existe a 

necessidade de assegurar que esse passivo seja destinado o mais próximo possível 

de seu local de geração, de forma ambientalmente adequada e segura, devendo ainda 

ser preferencialmente reutilizados, reformados e reciclados antes de sua destinação 

final adequada (CONAMA nº 416/2009). 

Ainda segundo a Resolução CONAMA nº 416/2009 os pneus ou pneumáticos 

são componentes de um sistema de rodagem, constituído de elastômeros, produtos 

têxteis, aço e outros materiais que quando montado em uma roda de veículo e 

contendo fluido (s) sobre pressão, transmite tração dada a sua aderência ao solo, 

sustenta elasticamente a carga do veículo e resiste à pressão provocada pela reação 

do solo. 

Já a destinação ambientalmente adequada para este tipo de resíduo é definida 

como o procedimento técnico em que os pneus são descaracterizados de sua forma 

inicial, e que seus elementos constituintes são reaproveitados, reciclados ou 

processados por outra(s) técnica(s) admitida(s) pelos órgãos ambientais competentes, 

observando a legislação vigente e normas operacionais específicas de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos ambientais 

adversos. Além disso, em seu Art. 10. A Resolução CONAMA nª 416/2009, estabelece 

que o armazenamento temporário de pneus deve garantir as condições necessárias 

à prevenção dos danos ambientais e de saúde pública, ficando vedado o 

armazenamento de pneus a céu aberto. 

Por fim, como foi demandada ao IBAMA determinadas atividades fundamentais 

para a implementação da Resolução CONAMA nº 416/2009, este resolveu instituir os 



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
    

 

 
  

  
73 

procedimentos necessários ao seu cumprimento pelos fabricantes e importadores de 

pneus novos, sobre coleta e destinação final de pneus inservíveis por meio da 

Instrução Normativa Nª 01 de 18 de março de 2010 (IBAMA, 2010). 

3.6.4 Resíduos tecnológicos 

Os resíduos tecnológicos são todos aqueles gerados a partir de aparelhos 

eletrodomésticos ou eletroeletrônicos e seus componentes, incluindo os 

acumuladores de energia (baterias e pilhas), e produtos magnetizados, de uso 

doméstico, industrial, comercial e de serviços, que estejam em desuso e sujeitos à 

disposição final (CONGRESSO NACIONAL, 1998, Art. 1º). 

Nesse contexto, podemos citar as pilhas e baterias, que podem conter um ou 

mais metais (chumbo, cádmio, mercúrio, níquel, prata, lítio e manganês), e que podem 

casar problemas ao meio ambiente. As substâncias presentes nesses materiais 

possuem características de corrosividade, reatividade e toxicidade, sendo 

classificados como “Resíduos Perigosos – Classe I”. 

Outro material produzido atualmente em grandes volumes, são as lâmpadas 

fluorescentes, as quais liberam mercúrio quando são quebradas diretamente no solo 

ou queimadas. O mercúrio tem a capacidade de penetrar e bioacumular em toda a 

cadeia alimentar, contaminando os organismos aquáticos e consequentemente os 

consumidores finais (homem). 

3.7 RESÍDUOS DA LIMPEZA PÚBLICA 

A Lei no 11.445/2007 define as atividades de limpeza pública como as relativas 

à varrição, capina podas e atividades correlatas; o asseio de escadarias, 

monumentos, sanitários, abrigos e outros; raspagem e remoção de terra e areia em 

logradouros públicos; desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; 

e limpeza dos resíduos de feiras públicas e eventos de acesso aberto ao público. 

Os resíduos da varrição são constituídos por materiais de pequenas 

dimensões, principalmente os carreados pelo vento ou oriundos da presença humana 

nos espaços urbanos. É comum a presença de areia, terra, folhas, pequenas 

embalagens e pedaços soltos, fezes de animais e outros. As atividades de varrição 
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são muitas vezes limitadas às vias centrais e centros comerciais dos municípios 

(MMA, 2011). 

3.8 RESÍDUOS VOLUMOSOS 

Os resíduos volumosos são definidos na Norma Brasileira ABNT NBR 

15.112/2004, que fixa os requisitos exigíveis para projeto, implantação e operação de 

áreas de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos. 

Segundo a referida NBR, são resíduos constituídos basicamente por material 

volumoso não removido pela coleta pública municipal, como móveis e equipamentos 

domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, podas e outros 

assemelhados, não provenientes de processos industriais. 

3.9 RESÍDUOS VERDES 

São resíduos provenientes da manutenção de parques, áreas verdes e jardins, 

além da manutenção das redes de distribuição de energia elétrica, telefonia e outras. 

São comumente classificados em troncos, galharia fina, folhas e material de capina e 

desbaste. Boa parte deles coincide com os resíduos geridos nas atividades de limpeza 

pública. 

3.10 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

São o conjunto de resíduos gerados em atividades relacionadas às outras 

modalidades do saneamento básico: tratamento da água e do esgoto, manutenção 

dos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais. Os resíduos envolvidos são 

os resultantes dos processos aplicados em Estações de Tratamento de Água – ETAs 

e Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs, que geram um volume muito grande de 

resíduos, ambos envolvendo cargas de matéria orgânica, chamados de lodo e que 

apresentam composição variada, podendo conter, inclusive, metais pesados. Além 

destes, existem os resíduos dos sistemas de drenagem, com predominância de 

material inerte proveniente principalmente do desassoreamento de cursos d’água 

(MMA, 2011). 
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Os principais resíduos gerados nas ETAs, que possuem tecnologia de ciclo 

completo, são o lodo de decantadores e a água de lavagem de filtros (ALAF). As 

principais perdas de água, neste tipo de sistema, ocorrem devido à necessidade de 

limpeza das unidades de tratamento para remoção de resíduos (lavagem de 

floculadores, decantadores e filtros) e vazamentos nas unidades e/ou tubulações. O 

lodo é definido como resíduo sólido, e, portanto, deve estar em consonância com os 

preceitos da Lei 12.305/2010 (artigo 3º, inciso XVI) (BRASIL, 2010) e da série de 

normas NBR 10.004/2004 (ABNT, 2004) (ACHON et. al., 2013). 

3.11 RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS 

Os resíduos sólidos de cemitério possuem a característica de serem bastante 

variados e se sobrepõe a outras tipologias de resíduos. É o caso dos resíduos da 

construção e manutenção de jazigos, dos resíduos secos e dos resíduos verdes dos 

arranjos florais e similares e dos resíduos de madeira provenientes dos esquifes. Já 

os resíduos da decomposição de corpos (ossos e outros) provenientes do processo 

de exumação são específicos deste tipo de instalação (MMA, 2011). 

3.12 RESÍDUOS DE ÓLEOS COMESTÍVEIS 

São os resíduos de óleos gerados no processo de preparo de alimentos. 

Provêm de instalações fabricantes de produtos alimentícios, do comércio 

especializado (restaurantes, bares e congêneres) e também de domicílios. Apesar dos 

pequenos volumes gerados, são resíduos preocupantes pelos impactos que 

provocam nas redes de saneamento e em cursos d’água. Apesar de não serem 

sólidos, podendo ser classificados como efluentes, costumeiramente vem sendo 

geridos em conjunto com os resíduos sólidos em geral (MMA, 2011). 

3.13 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

São os resíduos gerados em atividades de transporte rodoviário, ferroviário, 

aéreo e Aquaviários, incluídas as instalações de trânsito de usuários como as 

rodoviárias, os portos, aeroportos e passagens de fronteira. São tidos como resíduos 

capazes de veicular doenças entre cidades, estados e países. São citados entre estes 
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resíduos: resíduos orgânicos provenientes de cozinhas, refeitórios e serviços de 

bordo, sucatas e embalagens em geral, material de escritório, resíduos infectantes, 

resíduos químicos, cargas em perdimento, apreendidas ou mal acondicionadas, 

lâmpadas, pilhas e baterias, resíduos contaminados de óleo, resíduos de atividades 

de manutenção dos meios de transporte (MMA, 2011). 

3.14 RESÍDUOS AGROPECUÁRIOS 

Estes resíduos são oriundos das atividades agropecuárias, podendo ser 

divididos em orgânicos e inorgânicos, englobando desde embalagens de agrotóxicos, 

adubos e rações, até os dejetos animais, sendo que os últimos se destacam pelas 

grandes quantidades geradas, especialmente nas fazendas de pecuária intensiva.  

Entre os resíduos de natureza orgânica há que se considerar os resíduos de 

culturas perenes (café, banana, laranja, coco etc.) ou temporárias (cana, soja, milho, 

mandioca, feijão e outras). Das criações de animais precisam ser consideradas as de 

bovinos, equinos, caprinos e ovinos, suínos, aves e outros, bem como os resíduos 

gerados nos abatedouros e outras atividades agroindustriais. Também estarão entre 

estes os resíduos das atividades florestais (MMA, 2011). 

As atividades agropecuárias oferecem grandes volumes de resíduos 

provenientes das fezes dos animais, associados aos resíduos verdes, com grande 

potencial de geração de gás e de compostos orgânicos (MMA, 2011). 

3.15 RESÍDUOS DA MINERAÇÃO 

Os resíduos de mineração são bastante específicos de algumas regiões 

brasileiras que, pelas condições geográficas têm estas atividades mais desenvolvidas. 

Os dois tipos gerados em maior quantidade são os estéreis e os rejeitos. Os estéreis 

são tipicamente os materiais escavados, decapando maciços para que se atinjam os 

minerais de interesse. Os rejeitos são os resíduos provenientes do beneficiamento 

dos minerais, para redução de dimensões, incremento da pureza ou outra finalidade. 

Estarão presentes ainda os resíduos das atividades de suporte como os dos materiais 

utilizados em desmonte de rochas, manutenção de equipamentos pesados e veículos, 

atividades administrativas e outras relacionadas (MMA, 2011).  
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No Brasil, os minerais com geração mais significativa de resíduos são as rochas 

ornamentais, o ferro, o ouro, titânio, fosfato e outros, sendo que tal geração pode variar 

de município para município, sendo que em Campina Grande do Sul, as principais 

produções minerais, segundo MINEROPAR (2004) eram de argila, calcário, dolomito, 

caulim, granito, migmatito, sericita e sienito. 
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4 ESTIMATIVAS DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS GERADOS 

Para as estimativas das quantidades de resíduos gerados no município foram 

utilizados dados produzidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande do Sul, pelos prestadores de serviços que atuam no município, ou, em caso 

de inexistência de dados primários, por estimativas realizadas por meio de 

metodologias ou valores encontrados em fontes secundárias. 

Alguns resíduos não possuem dados para realização de estimativas ou 

metodologias validadas cientificamente, sendo estes resíduos excluídos da análise 

quantitativa, mas tratados de maneira qualitativa neste plano, como por exemplo, os 

resíduos volumosos ou alguns resíduos de logística reversa. 

4.1 GERAÇÃO PER CAPITA DE RESÍDUOS 

A geração per capita foi calculada para os RSU, incluindo os resíduos do 

serviço de varrição, os domiciliares e os comerciais com características domiciliares, 

encaminhados para o aterro ou coletados de maneira seletiva, além de RCC, RSS e 

resíduos verdes. 

4.1.1 Geração per capita de RSU 

Para o cálculo de geração de resíduos sólidos urbanos no município de 

Campina Grande do Sul foram utilizados dados da destinação final da coleta 

convencional e da coleta seletiva, que possuem cobertura de 100% do território do 

município e realizam a coleta dos resíduos com características domiciliares originários 

de residências, estabelecimentos públicos, institucionais e comerciais. 

Estima-se que no ano de 2016 tenham sido gerados no município de Campina 

Grande do Sul cerca de 7,2 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos. Destes, cerca 

de 90% foram resíduos com características domiciliares encaminhados para o aterro 

e pouco menos de 10% foram matérias recuperados da coleta seletiva. 
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Tabela 4.1 – Geração de RSU no município de Campina Grande do Sul (2016) 
Tipo de Coleta Geração (t/ano) (%) Geração Per Capita (Kg/Hab/Dia) 

Coleta Convencional 6.582,94 91,37 0,429 

Coleta Seletiva* 621,63 8,63 0,041 

Total de RSU 7.204,57 100 0,470 

*Apenas materiais recuperados 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 

Assim, para uma população de 41.986 habitantes, estimada em 2016, a 

geração per capita do município de Campina Grande do Sul foi de 0,470 kg/hab/dia, 

bem menor que a média do Estado do Paraná de 0,793 kg/hab/dia, calculada para o 

ano de 2015 por ABRELPE (2015) ou que a média da Região Sul de 0,752 calculada 

para o ano de 2016 por ABRELPE (2016).  

4.1.2 Geração per capita de resíduos de varrição 

Estima-se que existam mais de 70 quilômetros lineares de vias públicas 

pavimentadas no município de Campina Grande do Sul, totalizando 140 quilômetros 

de guias e sarjetas a serem cobertas por serviços de varrição. 

De acordo com a Prefeitura Municipal e o SNIS (2016), são varridas 

anualmente 2,2 mil quilômetros de vias no ano. De acordo com FUNASA (2006) a 

quantidade de resíduos de varrição varia de 0,85 a 1,26 m³ por quilômetro varrido, 

levando em consideração a média aparente de densidade de 0,002 m³/ton dos 

resíduos de varrição, é possível estimar um total de 5,9 toneladas anuais. 

Tal valor foi calculado levando em consideração que cerca de 40% dos 

resíduos da coleta de entulhos seja de resíduos verdes, e que a densidade dos 

resíduos verdes é, em média, de 140,44 kg/m³, segundo Vasconcelos e Lemos (2015). 

Tabela 4.2 - Geração de resíduos verdes no município de Campina Grande do Sul 
(2016) 

Quantidade anual de resíduos 
verdes (t/ano) 

Quantidade per capita de 
resíduos verdes 

(kg/hab/ano) 

Quantidade diária de 
resíduos verdes (kg/dia) 

5,93 0,141 16,26 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 
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4.1.3 Geração per capita de RCC 

Para o cálculo de geração de resíduos da construção civil no município de 

Campina Grande do Sul foram utilizados dados fornecidos pelos técnicos do 

município, para estimar a quantidade coletada pelo serviço público, bem como dados 

de ABRELPE (2015) para comparação e análise. 

Não existe legislação que regulamente as responsabilidades dos geradores ou 

que classifique grandes geradores, fazendo com que o município arque com a coleta 

de quase 30 toneladas por dia de entulhos, a maioria resíduos da construção civil. 

De acordo com ABRELPE (2015) a geração per capita de RCC na região sul é 

de 0,570 kg/hab/dia. Já em Campina Grande do Sul a estimativa é que sejam gerados 

quase 0,700 kg/hab/dia. Tal quantidade acima da média pode ser explicada pelo 

número de pontos de disposição final irregulares existentes no município, dispostos 

próximo aos limites e que podem ser provenientes de outros municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba. 

Para o cálculo da média de geração foi utilizada a informação de que são 

destinados, por dia, cerca de 6 caminhões de 6m³ de capacidade e 6 caminhões de 

14m³ de capacidade para o aterro de inertes. Deste montante, estima-se que cerca 

de 45% seja de RCC. Para conversão de volume em peso foi utilizado o valor 

encontrado em Pinto (1999), Tozzi (2006), Novaes e Mourão (2008), Costa (2012) e 

Vasconcelos e Lemos (2015), onde o valor médio observado para RCC foi de 753,5 

kg/m³. 

Tabela 4.3 – Geração de RCC no município de Campina Grande do Sul (2016) 
Geração anual de RCC (t) Quantidade per capita de RCC 

(kg/hab/dia) 
Quantidade diária de RCC 

(t/dia) 

10.579,98 0,690 28,99 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 

 

Assim, por dia são geradas e coletadas cerca de 30 toneladas de RCC. Não 

foram levados em consideração valores coletados por caçambas de empresas 

privadas por serem incipientes em Campina Grande do Sul. 
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4.1.4 Geração per capita de RSS 

Assim como os RCC os RSS também foram quantificados por meio da 

utilização dos dados presentes em ABRELPE (2015) e informações sobre as 

quantidades indicadas nos contratos de coleta do município de Campina Grande do 

Sul. 

De acordo com o Contrato nº 154/2014 e seus aditivos, cujo objeto versa sobre 

a contratação de empresa especializada para realização de coleta de lixo hospitalar 

junto ao gerador, com transporte das embalagens até a unidade incineradora, visando 

atender a demanda das unidades de saúde do município de Campina Grande do Sul, 

as estimativas de coleta total de RSS dos estabelecimentos públicos do município 

para o ano de 2015 e anos subsequentes era de 12 toneladas por um período de um 

ano, ou seja, 0,285 kg/hab/ano. 

Porém, no ano de 2016 foram coletados pouco mais de 6,4 toneladas de RSS 

nos estabelecimentos públicos de saúde do município, ficando abaixo do estimado no 

cálculo da licitação. 

De acordo com ABRELPE (2015), a geração anual per capita de RSS no Estado 

do Paraná é de 0,260 kg/hab/ano, ou seja, se utilizarmos a média estadual para o 

cálculo da geração total no município, pode-se dizer que cerca de 60% dos RSS são 

gerados em estabelecimentos públicos. 

Tabela 4.4 - Geração de RSS no município de Campina Grande do Sul (2016) 
Geração 

anual de RSS 
(t) 

Quantidade 
per capita de 

RSS 
(kg/hab/ano) 

Gerado em estabelecimentos 
municipais 

Gerado em estabelecimentos 
privados 

Quantidade 
per capita de 

RSS 
(kg/hab/ano) 

Quantidade 
de RSS 
(t/ano) 

Quantidade 
per capita de 

RSS 
(kg/hab/ano) 

Quantidade 
de RSS 
(t/ano) 

10,91 0,260 0,154 6,48 0,106 4,43 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 

4.1.5 Geração per capita de resíduos verdes 

As atividades geradoras de resíduos verdes são frequentes em todo o 

município, especialmente a poda de árvores e demais serviços de jardinagem. O 

trabalho que envolve coleta de madeira e resíduos de poda, como restos de vegetação 
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e galhos de árvores são realizados pela Prefeitura por meio de cronograma específico 

para cada localidade. 

De acordo com técnicos da Prefeitura de Campina Grande do Sul, que executa 

diretamente a remoção dos resíduos verdes, junto com RCC e resíduos volumosos 

no município, estimou-se para o ano de 2016 um total anual de 1.752,69 toneladas 

destes resíduos, ou seja, uma média per capita de 0,114 kg/hab/dia. 

Tal valor foi calculado levando em consideração que cerca de 40% dos 

resíduos da coleta de entulhos seja de resíduos verdes, e que a densidade dos 

resíduos verdes é, em média, de 140,44 kg/m³, segundo Vasconcelos e Lemos (2015). 

Tabela 4.5 - Geração de resíduos verdes no município de Campina Grande do Sul 
(2016) 

Quantidade anual de resíduos 
verdes (t/ano) 

Quantidade per capita de 
resíduos verdes (kg/hab/dia) 

Quantidade diária de 
resíduos verdes (t/dia) 

1.752,69 0,114 4,80 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 

4.1.6 Geração per capita de resíduos volumosos 

Os resíduos volumosos são coletados pelo programa de coleta de entulhos, 

junto com resíduos verdes e RCC. Tal serviço possui cronograma específico de coleta 

e inclui a coleta de móveis como, sofás, camas, mesas, cadeiras, etc. 

De acordo com técnicos da Prefeitura de Campina Grande do Sul, estimou-se 

que para o ano de 2016, um total anual de 960,96 toneladas de resíduos volumosos 

foram coletados, ou seja, uma média per capita de 0,062 kg/hab/dia. 

Tal valor foi calculado levando em consideração que cerca de 20% dos 

resíduos da coleta de entulhos seja de resíduos volumosos, e que a densidade de tais 

resíduos é de 154 kg/m³, segundo Vasconcelos e Lemos (2015). 

Tabela 4.6 - Geração de resíduos verdes no município de Campina Grande do Sul 
(2016) 

Quantidade anual de resíduos 
volumosos (t/ano) 

Quantidade per capita de 
resíduos volumosos 

(kg/hab/dia) 

Quantidade diária de 
resíduos volumosos (t/dia) 

960,96 0,062 2,63 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 
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4.1.7 Geração per capita total dos resíduos 

Levando em consideração os resíduos passíveis de quantificação por conta da 

existência de dados ou maneiras de estimar seus valores, o município de Campina 

Grande do Sul gera anualmente cerca de 21 mil toneladas de resíduos, ou seja, uma 

produção per capita de 1,360 kg/hab/dia de variados tipos de resíduos, justificando 

assim qualquer esforço por melhorias no sistema de gestão e manejo dos resíduos 

sólidos. 

4.2 TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 

A taxa de crescimento populacional (%/ano) consiste na variação percentual da 

população em um determinado período. Para a taxa atual de crescimento foram 

utilizados dados dos censos demográficos desde 1970 até 2010 e da estimativa 

populacional do município de Campina Grande do Sul para o ano de 2017, conforme 

metodologia indicada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2013). Onde temos 

que: 

 

𝐾 = (
𝑃2

𝑃1
)
(

1

(𝑡2−𝑡1)
)−1

 

Onde: 

 K = taxa média de crescimento anual 

 P2 = população do ano 2 

 P1 = população do ano 1 

 t2 = ano 2 

 t1 = ano 1 

 

Para o cálculo da Evolução Populacional conforme aponta MMA (2013), pode-

se realizar uma projeção por meio de métodos matemáticos ou estatísticos, como o 

método crescimento aritmético, ou o do crescimento geométrico. Todos esses 

métodos se baseiam nos dados históricos de população, como dados censitários 

produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Para o 

planejamento dos setores de saneamento básico, os estudos entre população urbana 

e rural devem ser específicos para cada caso. 
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4.2.1 Método Aritmético 

Consiste em somar, à população atual, sempre o mesmo número de habitantes 

em iguais períodos do tempo. Graficamente, crescimento é representado por uma 

linha reta, utilizando como base os dois últimos censos demográficos (MMA, 2013). A 

expressão que traduz este método é a seguinte: 

𝑃 = 𝑃2 + (
𝑃2 − 𝑃1

𝑡2 − 𝑡1
) ∗ (𝑡 − 𝑡2) 

Onde: 

 P = população futura do ano t 

 P2 = população do último censo 

 P1 = população do penúltimo censo 

 t2 = ano do último censo 

 t1=ano do penúltimo censo 

4.2.2 Método Geométrico 

O modelo de crescimento da população é dado por uma progressão 

geométrica, sendo a curva representativa de evolução de população uma parábola 

(MMA, 2013). Analiticamente, a fórmula que traduz este crescimento é dada pela 

seguinte expressão: 

𝑃2 = 𝑃1 ∗ (1 + 𝐾)𝑡2−𝑡1 

Onde: 

 K = taxa de crescimento anual médio 

 P2 = população do ano 2 

 P1 = população do ano 1 

 t2 = ano 2 

 t1 = ano 1 

4.2.3 Método dos Mínimos Quadrados 

Este método resume-se ao cálculo da equação da reta dos mínimos quadrados 

para os valores obtido em censos anteriores e a sua extrapolação para anos futuros 

(MMA, 2013). Assim, a estimativa da população (Pn), é dada pela seguinte expressão: 
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Onde: 

 Pn = população no ano “n” 

 tn = ano “n” 

Os parâmetros a e b são obtidos pelas seguintes expressões: 

𝑎 =
∑ 𝑡𝑖 ∑𝑃𝑖 − 𝑀∑ 𝑡𝑖𝑃𝑖

(∑ 𝑡𝑖)2 −𝑀∑(𝑡𝑖)2
 

 

𝑏 =
∑ 𝑡𝑖 ∑ 𝑡𝑖𝑃𝑖 − ∑𝑃𝑖 ∑(𝑡𝑖)2

(∑ 𝑡𝑖)2 −𝑀∑(𝑡𝑖)2
 

Sendo M o número de censos disponíveis e ti o ano em que se apurou a 

população Pi. 

4.2.4 Cálculo da Taxa de Crescimento Populacional 

O percentual da população urbana para 2017 foi estimado com base na 

mudança da urbanização visualizada por meio de imagens de satélite. As imagens do 

Google Earth® de 2017 não mostram mudanças nos padrões de urbanização no 

município, ou seja, não foram observadas manchas urbanas em áreas que em 2010 

eram consideradas rurais pelo censo do IBGE. 

Diante desta observação, foi possível estabelecer que a população entre 2010 

e 2017 aumentou consideravelmente na área urbana, sendo que na área rural é 

possível considerar uma estabilização para os próximos anos, com possível 

decréscimo ao longo dos 20 anos de horizonte do plano. 

 Tabela 4.7 - Crescimento populacional do Município de Campina Grande do Sul entre 
1970 e 2016 

ANO 
POPULAÇÃO 
TOTAL (HAB) 

TAXA DE 
CRESC. DA POP. 
TOTAL (% A.A) 

POPULAÇÃO 
URBANA (HAB) 

POPULAÇÃO 
URBANA (%) 

TAXA DE 
CRESC. DA POP. 
URBANA (% A.A) 

1970 7.891 - 319 4,04% - 

1980 9.800 2,19% 3.787 38,64% 28,07% 

1991 19.343 6,38% 12.722 65,77% 11,65% 

2000 34.566 6,66% 25.973 75,14% 8,25% 

2010 38.769 1,15% 31.961 82,44% 2,10% 

2017 42.547 1,34% 36.156 84,98% 1,78% 

Fonte: Adaptado de IBGE,2018. 
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Assim, a taxa de crescimento populacional de Campina Grande do Sul para o 

último período de dados observados, entre 2010 e 2017, é de 1,65%/ano. Essa taxa 

será utilizada para os cálculos de projeção futura dentro do horizonte do plano, 

conforme recomendações apontadas em MMA (2013). 

4.2.5 Definição da Projeção Populacional 

O método estatístico escolhido para a definição da projeção populacional ao 

longo do horizonte do plano foi o geométrico, que se apresentou dentro da média entre 

os demais métodos testados. Portanto, para as projeções do plano do Município de 

Campina Grande do Sul adotar-se-á a tabela a seguir. 

Tabela 4.8 - Projeção apresentada para o município de Campina Grande do Sul pelo 
Método Geométrico 

ANO 
POPULAÇÃO TOTAL 

(HAB) 
POPULAÇÃO URBANA 

(HAB) 
POPULAÇÃO RURAL 

(HAB) 

2018 43.116 36.799 6.317 

2019 43.693 37.453 6.239 

2020 44.277 38.119 6.158 

2021 44.869 38.797 6.072 

2022 45.469 39.486 5.983 

2023 46.077 40.188 5.889 

2024 46.693 40.903 5.791 

2025 47.318 41.630 5.688 

2026 47.950 42.370 5.581 

2027 48.592 43.123 5.469 

2028 49.241 43.889 5.352 

2029 49.900 44.670 5.230 

2030 50.567 45.464 5.104 

2031 51.243 46.272 4.972 

2032 51.929 47.094 4.834 

2033 52.623 47.931 4.692 

2034 53.327 48.783 4.543 

2035 54.040 49.651 4.389 

2036 54.763 50.533 4.229 

2037 55.495 51.432 4.063 

2038 56.237 52.346 3.891 

2039 56.989 53.276 3.713 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 

A perspectiva de instalação de um grande empreendimento no município pode 

alterar completamente a dinâmica de evolução populacional, aumentando 
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significativamente a população urbana, por exemplo. Ressalta-se que após consulta 

aos setores da administração pública, o município não possui atualmente, previsão 

para a instalação de nenhum empreendimento que resulte em um aumento 

significativo da população. 

A cada revisão do plano (no máximo a cada 4 anos) deve ser feita uma 

reavaliação da estimativa de crescimento populacional, conforme determina a Lei nº 

12.305/10. Recomenda-se que as revisões do PMGIRS, juntamente com estimativa 

populacional, sejam feitas quando ocorrerem censos e contagens do IBGE. 

4.3 TAXA DE INCREMENTO FUTURO 

Um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a universalização 

da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos. Busca-se com o PMGIRS alcançar este objetivo ao longo dos 20 anos de 

horizonte do plano, para isto deve-se prever incrementos futuros para que os serviços 

possuam 100% de cobertura, de acordo com o crescimento populacional. 

No caso de Campina Grande do Sul, o incremento dos serviços, sinalizando 

para a universalização, deve levar em consideração o aumento da população no 

horizonte de planejamento deste instrumento a uma taxa de 1,34% ao ano, resultando 

em 56.989 pessoas no ano de 2039 

4.3.1 Incremento futuro da coleta convencional 

Atualmente a coleta convencional no município de Campina Grande do Sul 

abrange 100% da população, coletando resíduos com características domiciliares em 

áreas urbanas e rurais. 

A manutenção deste percentual, sinalizando para a continuação da 

universalização deste tipo de coleta, deve levar em consideração o número de 0,429 

kg/hab/dia de resíduos para a coleta convencional, caso a coleta seletiva se mantenha 

no percentual de 2016. 

Isso significa um incremento de quase 2,4 mil toneladas para o ano final do 

horizonte do plano, ou seja, um aumento de 35% em relação ao que foi coletado em 

2016, levando em consideração a manutenção dos padrões de consumo e geração 

per capita de resíduos no município. 
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4.3.2 Incremento futuro da coleta seletiva 

A coleta seletiva, assim como a coleta convencional, possui cobertura de 100% 

do território, porém, nem todos os munícipes participam com a segregação e a 

acomodação correta, misturando resíduos recicláveis com rejeitos e destinando-os à 

coleta convencional. 

Assim, apenas 15% do total gerado é coletado de maneira seletiva, quando o 

potencial reciclável dos resíduos de Campina Grande do Sul, de acordo com os 

estudos gravimétricos, e levando em consideração os materiais mais comuns de 

serem comercializados é de pouco mais de 40%. Além disso, é grande a quantidade 

de rejeitos coletados pela coleta seletiva. 

Levando em consideração a manutenção qualitativa e quantitativa da 

segregação e coleta dos resíduos recicláveis, o incremento futuro dentro do horizonte 

do plano seria de 415 toneladas a mais de recicláveis sendo coletadas em 2039. 

Caso haja uma melhoria quantitativa na coleta e qualitativa na segregação dos 

materiais na fonte, que resultassem em um patamar de coleta próximo ao 100% dos 

recicláveis, o incremento seria de pouco mais de 6 mil toneladas. 

4.3.3 Incremento futuro da coleta de RCC 

A coleta de RCC no município de Campina Grande do Sul é realizado por meio 

de coleta em pontos de disposição irregular, onde RCC se misturam a outros resíduos 

e são coletados, além do programa de coleta de entulhos com rota programada.  

A estimativa da prefeitura é que sejam coletadas cerca de 10 mil toneladas de 

RCC por ano, 0,690 kg/hab/dia, já a média da região sul do Brasil, de acordo com 

ABRELPE (2016), é de 0,568 kg/hab/dia. É possível que essa quantidade acima da 

média se explique por disposições irregulares de resíduos provenientes de outros 

municípios da região. 

Levando em consideração o cenário atual, o incremento futuro da quantidade 

coletada de RCC no horizonte final do plano será de pouco mais de 3,8 mil toneladas. 

Caso o município realize alguma ação que diminua a produção per capita para o valor 

da média da Região Sul, o incremento será de 1,3 mil toneladas.  
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4.3.4 Incremento futuro da coleta de RSS 

Atualmente são coletados em Campina Grande do Sul quase 6,5 toneladas de 

RSS por ano nos estabelecimentos públicos de saúde. Com o crescimento da 

população e a manutenção da geração per capita de 0,154 kg/hab/ano de RSS de 

estabelecimentos públicos e os 100% de abrangência da coleta obrigatória, o 

incremento quantitativo da coleta de RSS seria de pouco mais de 2,4 toneladas para 

o ano de 2039. 

4.3.5 Incremento futuro da coleta de resíduos verdes 

São gerados em Campina Grande do Sul algo em torno de 1,5 mil toneladas 

de resíduos verdes por ano, ou seja, uma média per capita de 0,100 kg/hab/dia. 

Gerando um incremento de pouco mais de 600 toneladas para o fim do horizonte do 

plano, no ano de 2039. 

4.3.6 Incremento futuro da coleta de resíduos volumosos 

Realizado junto com a coleta de RCC e de resíduos verdes, a coleta de 

volumosos é realizada pelo município com roteiro determinado e em locais de 

disposição inadequada. Atualmente são coletadas cerca de 960 toneladas de resíduos 

volumosos por ano, com geração per capita de 0,062 kg/hab/dia. Assim, o incremento 

para o ano de 2039 será de 330 toneladas. 

4.4 TAXA DE CRESCIMENTO PER CAPITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para o cálculo da taxa de crescimento per capita de resíduos sólidos é 

necessário uma série histórica de dados de geração que o município não dispõe para 

todos os resíduos, impossibilitando a realização por método direto.  

Existem dados sobre a destinação final de RSU desde 2011, e dados sobre a 

coleta seletiva para o ano de 2016, assim, foi utilizado o percentual de coleta seletiva 

de 2016 também para os anos de 2015 e 2014, complementando a serie para os RSU.  

Foi utilizado para o cálculo da taxa de crescimento per capita dos demais 

resíduos sólidos de Campina Grande do Sul, a série histórica das taxas do Estado do 

Paraná, realizado por ABRELPE (2012, 2013, 2014, 2015), adaptando os índices para 
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a realidade do município a partir do dado de geração do ano de 2016, levantado neste 

plano. Para isso, as taxas de geração relativas ao ano de 2016 do município foram 

equiparadas às taxas do Estado do Paraná do ano de 2015. 

Aplicando o método geométrico, o mesmo utilizado para o cálculo do 

crescimento populacional, foi possível estimar o crescimento da taxa de geração per 

capita e a geração total anual dos resíduos sólidos de Campina Grande do Sul para 

os anos dentro do horizonte do plano.  

4.4.1 Taxa de crescimento per capita de RSU 

De acordo com a série histórica utilizada para a definição dos índices de 

geração per capita, a taxa de crescimento da geração de RSU terá pouca variação 

nos próximos 20 anos, sendo calculada a taxa média de crescimento per capita de 

RSU de 1,70% ao ano, conforme Tabela 4.9, utilizada para o cálculo da geração 

futura, apresentada na Tabela 4.10. 

Tabela 4.9 – Índice e taxa de crescimento da geração per capita de RSU 

ANO 

ÍNDICE DE 
GERAÇÃO PER 

CAPITA 
(KG/HAB/DIA) 

POPULAÇÃO TOTAL 
(HAB) 

TAXA DE CRESC. 
PER CAPITA DE RSU  

(% A.A) 

GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS (T/ANO) 

2012 0,440 39.813 -  6.398,07  

2013 0,471 40.345 6,92%  6.932,18  

2014 0,467 40.885 -0,71%  6.974,82  

2015 0,459 41.431 -1,85%  6.937,14  

2016 0,470 41.986 2,46%  7.202,62  

TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO (% A.A) 1,70%  

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 
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Tabela 4.10 - Crescimento per capita e total da geração de RSU em 20 anos 

ANO 
GERAÇÃO PER CAPITA 

(KG/HAB/DIA) 
GERAÇÃO TOTAL (T/ANO) POPULAÇÃO TOTAL 

2018 0,486 7.650 43.116 

2019 0,494 7.884 43.693 

2020 0,503 8.126 44.277 

2021 0,511 8.374 44.869 

2022 0,520 8.630 45.469 

2023 0,529 8.894 46.077 

2024 0,538 9.167 46.693 

2025 0,547 9.447 47.318 

2026 0,556 9.736 47.950 

2027 0,566 10.034 48.592 

2028 0,575 10.341 49.241 

2029 0,585 10.658 49.900 

2030 0,595 10.984 50.567 

2031 0,605 11.320 51.243 

2032 0,616 11.666 51.929 

2033 0,626 12.023 52.623 

2034 0,637 12.391 53.327 

2035 0,647 12.770 54.040 

2036 0,658 13.161 54.763 

2037 0,670 13.564 55.495 

2038 0,681 13.979 56.237 

2039 0,693 14.407 56.989 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 

Por meio da aplicação da taxa de crescimento, a geração per capita evoluirá 

de 0,470 kg/hab/dia no ano de 2016 para 0,693 kg/hab/dia para o ano final do 

horizonte do plano, em 2039, resultando em um aumento de geração de pouco mais 

de 7,2 mil toneladas. 

4.4.2 Taxa de crescimento per capita de RCC 

A taxa de crescimento da geração de RCC teve algumas variações ao longo 

dos últimos 5 anos, especialmente em 2013, quando caiu bastante. Entre 2015 e 2016 

a taxa de crescimento passou por sua maior estabilidade dentro da série analisada, 

tendo crescido a uma taxa de 0,18% ao ano, conforme tabela 4.11, sendo esta taxa 

utilizada para o cálculo da geração futura, apresentada na tabela 4.12. 
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Tabela 4.11 – Índice e taxa de crescimento da geração per capita de RCC 

Ano 
Índice de geração 

per capita 
(kg/hab/dia)* 

População Total 
(hab) 

Taxa de Cresc. per 
capita de RSU 

Ano 

2012 0,772 39.813 -  11.223,05  

2013 0,784 40.345 1,57%  11.551,39  

2014 0,675 40.885 -13,89%  10.080,05  

2015 0,689 41.431 1,97%  10.416,21  

2016 0,690 41.986 0,18%  10.574,06  

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2012, 2013, 2014, 2015) e IBGE (2018) 

Tabela 4.12 - Crescimento per capita e total da geração de RCC em 20 anos 

ANO 
GERAÇÃO PER CAPITA 

(KG/HAB/DIA) 
GERAÇÃO TOTAL  

(T/ANO) 
POPULAÇÃO TOTAL 

(HAB) 

2018 0,692 10.897 43.116 

2019 0,694 11.062 43.693 

2020 0,695 11.230 44.277 

2021 0,696 11.400 44.869 

2022 0,697 11.573 45.469 

2023 0,699 11.748 46.077 

2024 0,700 11.926 46.693 

2025 0,701 12.107 47.318 

2026 0,702 12.290 47.950 

2027 0,703 12.476 48.592 

2028 0,705 12.666 49.241 

2029 0,706 12.857 49.900 

2030 0,707 13.052 50.567 

2031 0,708 13.250 51.243 

2032 0,710 13.451 51.929 

2033 0,711 13.655 52.623 

2034 0,712 13.862 53.327 

2035 0,713 14.072 54.040 

2036 0,715 14.285 54.763 

2037 0,716 14.501 55.495 

2038 0,717 14.721 56.237 

2039 0,718 14.944 56.989 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2012, 2013, 2014, 2015) e IBGE (2018) 

A aplicação da taxa de crescimento 0,18% ao ano resultou em um aumento de 

0,026 kg/hab/dia na geração de RCC, um aumento de geração de pouco mais de 4 

mil toneladas. 
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4.4.3 Taxa de crescimento per capita de RSS 

É possível observar grande variação da taxa de crescimento do índice de 

geração per capita de RSS nos primeiros anos da série histórica, porém, ela se 

estabiliza no ano de 2016, sendo observado decréscimo de 0,38% em relação ao ano 

de 2015, conforme observado na Tabela a seguir. 

Tabela 4.13 – Índice e taxa de crescimento da geração per capita de RSS 

ANO 

ÍNDICE DE 
GERAÇÃO PER 

CAPITA 
(KG/HAB/ANO)* 

POPULAÇÃO 
TOTAL (HAB) 

TAXA ANUAL DE 
CRESC. PER CAPITA 

DE RSS 
GERAÇÃO TOTAL (T) 

2012 0,292 39.813 - 11,63 

2013 0,305 40.345 4,45% 12,31 

2014 0,253 40.885 -17,05% 10,34 

2015 0,262 41.431 3,56% 10,86 

2016 0,261 41.986 -0,38% 10,96 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2012, 2013, 2014, 2015) e IBGE (2018) 

A taxa de -0,38% ao ano aplicada no horizonte do plano não trouxe grandes 

variações no índice per capita, porém, a população crescente fará com que o total 

gerado aumente cerca de 2,5 toneladas em 20 anos. 

Tabela 4.14 - Crescimento per capita e total da geração de RSS em 20 anos 

ANO 
GERAÇÃO PER CAPITA 

(KG/HAB/DIA) 
GERAÇÃO TOTAL 

 (T/ANO) 
POPULAÇÃO TOTAL 

(HAB) 

2018 0,259 11,17 43.116 

2019 0,258 11,27 43.693 

2020 0,257 11,38 44.277 

2021 0,256 11,49 44.869 

2022 0,255 11,60 45.469 

2023 0,254 11,71 46.077 

2024 0,253 11,82 46.693 

2025 0,252 11,93 47.318 

2026 0,251 12,05 47.950 

2027 0,250 12,16 48.592 

2028 0,249 12,28 49.241 

2029 0,248 12,39 49.900 

2030 0,247 12,51 50.567 

2031 0,246 12,63 51.243 

2032 0,246 12,75 51.929 

2033 0,245 12,87 52.623 

2034 0,244 12,99 53.327 
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2035 0,243 13,12 54.040 

2036 0,242 13,24 54.763 

2037 0,241 13,37 55.495 

2038 0,240 13,49 56.237 

2039 0,239 13,62 56.989 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2012, 2013, 2014, 2015) e IBGE (2018) 

4.5 RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA 

Em Campina Grande do Sul, o poder público municipal não possui acordos 

setoriais com fabricantes ou importadores que evidenciem a ocorrência de 

funcionamento de sistemas de logística reversa para os produtos citados no Art. 33 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, existindo apenas algumas iniciativas por 

parte do setor produtivo, como o caso da entrega de embalagens de agrotóxicos e 

pneumáticos. Assim, não existem dados quantitativos sobre tais resíduos, sendo estes 

tradados aqui de maneira qualitativa ou por meio de estimativa. 

4.5.1 Embalagens de Agrotóxicos 

No Estado do Paraná, existe o Programa de Embalagens de Agrotóxicos 

controlado pelo Instituto das Águas do Paraná. O programa destina os resíduos 

agrotóxicos gerados no campo, e está embasado em leis federais e estaduais que 

obrigam a devolução, pelos agricultores, das embalagens vazias de agrotóxicos após 

a tríplice lavagem. A devolução é feita nos postos de recebimento licenciados, no 

prazo de até um ano a partir da data da nota fiscal. 

Os materiais estocados nos postos são encaminhados às centrais de triagem 

para processo de prensagem e trituração das embalagens. Após prensagem o 

material é encaminhado para as recicladoras. As associações de revendedores de 

agrotóxicos são responsáveis pelas centrais de triagem. As embalagens que não 

passam pelo processo da Tríplice Lavagem, são encaminhadas para os incineradores 

licenciados (Paraná, 2015). 

Os postos de recebimento são de responsabilidade dos revendedores e as 

centrais de triagem das associações dos revendedores de agrotóxicos e as indústrias. 

As indústrias de agrotóxicos, estão representadas no programa Instituto Nacional de 

Embalagens Vazias – INPEV, que é responsável pelo transporte das embalagens 
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tanto dos postos para as centrais, como também das centrais para a reciclagem e 

para destruição (Paraná, 2015). 

De acordo com a Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários 

da Região Metropolitana de Curitiba (ASSIPAR), no município de Campina Grande do 

Sul as embalagens vazias de agrotóxicos são entregues em PEV itinerante, seguindo 

calendário de coleta pré-estabelecido e divulgado ano a ano para os agricultores. 

Ressalta-se que preconizando os princípios da Logística Reversa, as associações de 

revendedores de agrotóxicos são responsáveis pelas centrais de triagem. 

De acordo com a localização das Unidades de Recebimento de Embalagens 

Vazias de Agrotóxicos existente no website da INPEV1, a Unidade Central do 

Município de Contenda é o posto gerenciado pela ASSIPAR mais próximo do 

município de Campina Grande do Sul. 

4.5.2 Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados (Oluc) 

De acordo com a Resolução Conama nº 362/2005, que trata do recolhimento, 

coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado: 

 Art. 1º: Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser 
recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete 
negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos 
constituintes nele contidos, na forma prevista nesta Resolução. 

 

O município de Campina Grande do Sul não exige PGRS para obtenção de 

alvará de empreendimentos geradores de Oluc. Pelo que foi verificado in loco a 

maioria dos postos de combustíveis que realizam as atividades de troca de óleo dos 

automóveis e outras máquinas, fazem o descarte destes materiais adequadamente. 

Os resíduos de óleos lubrificantes, filtros de óleo, estopas sujas e plásticos sujos de 

óleos e graxas são coletados por empresas especializadas em resíduos Classe I para 

tratamento, coprocessamento o rerrefino. Porém, não existe fiscalização por parte do 

município. 

De acordo com a Prefeitura Municipal, em atividades relacionadas à 

administração direta, a troca de óleo é feita por estabelecimento terceirizado, 

responsável pela destinação do Oluc. Porém, em algumas atividades de reparo e 

                                                 
1 http://www.inpev.org.br/logistica-reversa/destinacao-das-embalagens/ 
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manutenção realizadas no pátio de máquinas, uma quantidade significativa de 

resíduos é armazenada para posterior coleta por empresa especializada. Porém, 

foram observados problemas na forma de armazenamento e em atividades de 

lavagem de algumas peças, onde restos de Oluc são destinados à galeria pluvial 

localizada no fundo do pátio. 

Figura 4.1 – Local de armazenamento de Oluc.

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Figura 4.2 – Local de lavagem e manutenção de maquinas com destinação dos 
efluentes para valeta e galeria pluvial.

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 
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A empresa especializada na coleta de Oluc, registrada e filiada ao Sindicato 

Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleo Mineral (SINDIRREFINO) mais próxima de 

Campina Grande do Sul está situada no município de Colombo. 

4.5.3 Pneumáticos 

De acordo com a resolução CONAMA nº 416/2009, cabe aos fabricantes e 

importadores realizar a coleta, dar destinação adequada aos pneus inservíveis 

existentes no território nacional, na proporção definida e cabe aos distribuidores, 

revendedores, destinadores, consumidores e Poder Público atuar em articulação com 

os fabricantes e importadores para implementar os procedimentos para a coleta dos 

pneus inservíveis existentes no país. 

 Os fabricantes e os importadores de pneus novos, devem implementar pontos 

de coletas de pneus usados, podendo envolver os pontos de comercialização de 

pneus, os municípios, borracheiros e outros, devendo o sistema de logística reversa 

funciona por meio de parcerias, em geral com prefeituras, que podem disponibilizar 

áreas de armazenamento temporário para os pneus inservíveis (MMA, 2017). 

De acordo com relatório do IBAMA (2017), na RM de Curitiba existem 

aproximadamente 60 pontos de coleta de pneus inservíveis declarados por fabricantes 

e importadores, sendo que os pontos mais próximos de Campina Grande do Sul estão 

localizados no Município de Colombo, com capacidade de recebimento de quase 3 

mil pneus. A empresa Xibiu é responsável pela coleta da maioria dos pneus da RM de 

Curitiba, possuindo unidade de reciclagem no município de Araucária, para onde são 

enviados os pneus coletados. 

Estima-se que a geração de pneumáticos no município de Campina Grande do 

Sul tenha sido de 121 toneladas no ano de 2016, levando em consideração a produção 

média de 2,9 kg/hab/ano, segundo IBAMA (2011). 

4.5.4 Resíduos Tecnológicos  

No município de Campina Grande do Sul não existem Pontos de Entrega 

Voluntária específicos de resíduos eletroeletrônicos ou campanhas de entrega 

voluntária.  
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Na maioria das vezes os resíduos tecnológicos são coletados por meio da 

coleta seletiva e destinados à recém formada associação de catadores, onde os 

componentes são separados para posterior venda. 

Figura 4.3 – Resíduos eletroeletrônicos destinados à associação de catadores

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Por serem resíduos de destinação difusa e não regular, constituído de variados 

materiais que passam por desmonte e reutilização de algumas peças, sua 

quantificação é praticamente impossível. 

4.5.5 Pilhas e baterias 

De acordo com o Art. 7º da resolução CONAMA nº 401/2008, 

 Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes destas 
pilhas e baterias, ou de produtos que as contenham para seu 
funcionamento, serão incentivados, em parceria com o poder público 
e sociedade civil, a promover campanhas de educação ambiental, bem 
como pela veiculação de informações sobre a responsabilidade pós-
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consumo e por incentivos à participação do consumidor neste 
processo. 

 

Não existe no município de Campina Grande do Sul programa de recolhimento 

de pilhas ou baterias, sendo a destinação para logística reversa de responsabilidade 

dos munícipes, que deveriam levar as pilhas até os estabelecimentos de venda, 

porém, grande parte destes resíduos são destinados junto com os resíduos 

domiciliares. 

A estimativa de geração de resíduos de pilhas e baterias para o município de 

Campina Grande do Sul para o ano de 2016 foi algo em torno de 190 toneladas por 

ano, de acordo com dados médios de geração per capita da Associação Brasileira da 

Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). 

4.5.6 Lâmpadas 

O Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de 

Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista foi assinado 

no dia 27/11/2014 e teve seu extrato publicado no D.O.U de 12/03/2015. Seu objetivo 

é garantir que a destinação final dos resíduos dessas lâmpadas seja feita de forma 

ambientalmente adequada e em conformidade com a Lei Nº 12.305/2010 que instituiu 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2017). 

As metas (estruturantes e quantitativas) de implantação da logística reversa de 

lâmpadas serão progressivas, considerando‐se um prazo de até 5 (cinco) anos, 

iniciando‐se a partir da publicação do acordo setorial, e ter abrangência nacional. 

A estimativa é que Campina Grande do Sul seja contemplado com o programa 

a partir do quinto ano de vigência do acordo por meio da instalação de 2 recipientes 

em 1 ponto de recebimento (MMA 2014). 

A expectativa é que tais pontos sejam suficientes para a estimativa de descarte 

de quase 15 mil lâmpadas anuais, segundo cálculo de geração feito utilizando a média 

de 04 lâmpadas por domicilio por ano, conforme exposto em MANSOR (2010). 

Com relação aos resíduos gerados pelo poder público municipal, foi observado 

que o armazenamento para posterior coleta é feito de maneira inadequada, expondo 

os usuários do pátio de maquinas, onde as lâmpadas são armazenadas, ao risco de 

acidentes, além do perigo de contaminação.  



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
    

 

 
  

  
100 

Figura 4.4 – Resíduos de lâmpadas dispostos de maneira inadequada no pátio de 
maquinas da prefeitura. 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

4.6 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

De acordo com a Lei no 11.445/2007, integram os serviços públicos de 

saneamento básico, além do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário e a drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas. 

Nos serviços de abastecimento de água, os resíduos sólidos geralmente são 

provenientes do lodo retido nos decantadores e da lavagem dos filtros das Estações 

de Tratamento de Água – ETA, que normalmente são desidratados em sistemas de 

secagem antes de seguirem para destinação final (BRASIL, 2011).  

No tratamento do esgoto sanitário, os resíduos sólidos são compreendidos 

pelos sólidos grosseiros retidos no tratamento preliminar das Estações de Tratamento 

de Esgotos – ETE e pelo lodo gerado nas demais unidades do tratamento. 
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No serviço de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, os resíduos 

sólidos são compreendidos por areia, terra, galhos e resíduos sólidos em geral 

lançados nas vias de forma inadequada.  

No município de Campina Grande do Sul, a operação dos sistemas de 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais é de responsabilidade do município. 

Quanto à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

o município forneceu a concessão para Companhia de Saneamento do Paraná – 

Sanepar, que opera as estações de tratamento de água e esgoto do município 

devidamente licenciadas junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP.  

Cabe a Sanepar dar destinação final adequada aos resíduos provenientes dos 

serviços prestados, em cumprimentos às licenças expedidas, às legislações 

ambientais vigentes e sob fiscalização dos órgãos competentes.  

Conforme Plano Municipal de Saneamento Básico (2013), o abastecimento 

público de água é feito por dois poços, com vazão de captação de 59 m³/h e o 

tratamento da água é através da desinfecção com hipoclorito e aplicação de flúor, 

obedecendo a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, não sendo geradas 

quantidades significativas de resíduos. 

Existe também o abastecimento pelo sistema de captação superficial realizada 

na Estação de Tratamento de Água Irai, localizada no município de Pinhais, que é 

responsável pela destinação adequada dos resíduos.  

O sistema de tratamento de esgoto do município de Campina Grande do Sul é 

composto por reator anaeróbico (RALF). No processo de tratamento do esgoto são 

geradas várias classes de resíduos, entre eles: lodo e resíduos provenientes do 

gradeamento. A quantidade dos resíduos gerados no gradeamento é de 

aproximadamente 120 litros/mês, sendo estes destinados para Unidade de 

Gerenciamento de Lodo (UGL) de Curitiba. Já a quantidade de lodo gerada 

mensalmente é de 10 m³, e este também é encaminhado para UGL - Curitiba 

(SANEPAR, 2015). Além da ETE da Sede o município possui mais 3 Estações 

Elevatórias (João Paulo, DAER e Santa Rosa) e estas encaminham seus resíduos 

diretamente para UGL – Curitiba. 
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4.7 RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS 

Não existe em Campina Grande do Sul um Plano de Ordenamento de 

Cemitérios, ou mesmo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos gerados nos 

cemitérios do município, conforme resolução CONAMA nº 335/2003 e resolução 

SEMA/PR 002/2009, que dispõem sobre o licenciamento de cemitérios. 

Não foram observados no município indícios do manejo inadequado dos 

resíduos cemiteriais, sendo que nas visitas técnicas não foram observados descartes 

inadequados de resíduos provenientes de exumações ou outras atividades de manejo 

dos corpos. 

Existem dois cemitérios no município de Campina Grande do Sul, sendo um 

localizado na Sede do município e outro na Jaguatirica, e os dois possuem ossário. 

Os dois cemitérios não possuem licença ambiental. 

A manutenção do cemitério é de reponsabilidade do órgão público a cargo de 

funcionários designados para tal função. A prestação de serviços de coleta, transporte 

e tratamento, através de incineração e destinação final de resíduos infectantes grupos 

"A" e "B" dos cemitérios municipais São João Batista e Jaguatirica são de 

responsabilidade de uma empresa terceirizada. Os resíduos coletados são 

acondicionados em bombonas que são disponibilizadas pela empresa responsável 

pela coleta. A estimativa de geração de resíduos é de 6 toneladas por ano para os 

dois cemitérios. 

4.8 RESÍDUOS DE ÓLEOS COMESTÍVEIS 

De acordo com Secretaria de Educação de Campina Grande do Sul, funciona 

no município, desde 2012, um projeto de coleta de óleos comestíveis denominado 

Perpetóleo. O funcionamento do projeto se dá pela entrega voluntária do óleo de 

cozinha armazenado em recipientes como garrafas PET nos postos de coleta. O óleo 

coletado é encaminhado para reciclagem e o valor arrecadado é aplicado nas obras 

sociais redentoristas. 

Inicialmente o ponto de coleta era na Escola Municipal Marcos Nicolau 

Strapassoni, com o aumento da demanda em mais duas escolas também aderiram ao 

projeto e se tornaram pontos de coleta, a Escola Municipal José Eurípides Gonçalves 
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e a Escola Municipal Antônio José de Carvalho. As escolas obtiveram o apoio do 

Departamento de Meio Ambiente que tenta expandir o programa para outras escolas 

e pontos da cidade. Os endereços dos Pontos de Entrega Voluntária estão no Quadro 

4.1. 

Quadro 4.1 - Pontos de entrega voluntária de óleos comestíveis 
Ponto de coleta Bairro Endereço Num. 

COLETA DE ÓLEO- PERPETÓLEO 

Escola Municipal Marcos Nicolau 
Strapassoni  

Jardim Santa Rosa R. José de Andrade 128 

Escola Municipal José Euripedes 
Gonçalves  

Jardim da Colina R. Cel. Monteiro 387 

Escola Municipal Antônio José de 
Carvalho 

Jardim Ceccon Av. Otília de Souza 
Ferrarine 

124 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 

A Figura 4.5 apresentam a bombona plástica utilizada para o recebimento de 

óleo vegetal. Verifica-se que os resíduos recebidos são dispostos pelos munícipes, 

utilizando-se de garras pet, evitando possíveis derramamentos e a Figura 4.6 

apresenta um cartaz indicando o Ponto de Coleta. 

Figura 4.5 – Bombona utilizada para recebimento dos óleos comestíveis 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 
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Figura 4.6 – Cartaz indicando o Posto de Coleta de óleos comestíveis 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 

Apesar da existência deste projeto, verificou-se que a amplitude da coleta 

destes resíduos ainda é pouca, não abrangendo todo o território e coletando um baixo 

percentual em relação ao total potencial de coleta. 

4.9 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

A RESOLUÇÃO CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002, define em seu 

Art. 2º, define resíduo industrial como: 

I - Resíduo sólido industrial: é todo o resíduo que resulte de atividades 
industriais e que se encontre nos estados sólido, semi-sólido, gasoso 
- quando contido, e líquido - cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d`água, ou 
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 
face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição 
os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição. 
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A PNRS determina que a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos 

seja do gerador, isso responsabiliza as indústrias pelo transporte e destinação final 

adequada, conforme o tipo resíduo gerado.  

A conformidade legal da destinação dos resíduos é exigida pelos órgãos 

estaduais de licenciamento ambiental, onde a empresa só consegue a licença 

apresentando os devidos comprovantes de destinação.  

De acordo com o Art. 9º do Código de Posturas do Município (Lei 

Complementar nº 19, de 22 de julho de 2015), é exigido para a obtenção do Alvará de 

Licença de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, a 

aprovação do plano de gerenciamento de resíduos, quando exigido pelo órgão 

municipal competente. 

No § 2º do Art. 94 do Capítulo V da referida Lei está indicado que os grandes 

geradores deverão apresentar plano de gerenciamento de resíduos sólidos para 

análise e aprovação junto aos órgãos competentes, bem como dar destinação própria 

aos seus resíduos. 

Existem no município 67 industrias de variados portes, a maioria tem como 

matéria prima de beneficiamento o plástico e o metal, com destaque para as indústrias 

beneficiadoras de alimentos e de madeira. 

Tabela 4.15 – Quantidade de indústrias por tipo de matéria prima beneficiada 

Tipo de Indústria Número de Indústrias 

Alimentos 10 
Madeira 10 
Metal 18 
Papel 2 
Plástico 18 
Química 8 
Tecido 1 
Total 67 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 
 

 Deste montante de indústria, um pouco menos da metade precisa passar por 

processo de revalidação dos alvarás de funcionamento. O município não realiza 

fiscalização da destinação final dos resíduos industriais destes estabelecimentos. 
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4.10 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

O município de Campina Grande do Sul possui dois terminais principais de 

transporte público, O Terminal de Ônibus de Campina Grande do Sul, localizado na 

sede do município, na Rodovia do Caqui, nº 8269 e o Terminal Metropolitano Jardim 

Paulista, localizado na Rua Prof. Duílio Calderari, 500. O resíduo gerado no local é 

destinado à coleta convencional, não havendo um tratamento diferenciado para o 

resíduo gerado, sendo destinados ao aterro sanitário consorciado. Assim, sua 

quantificação e composição gravimétrica foram enquadradas nos resíduos 

classificados como RSU. 

Os resíduos gerados nos ônibus são de responsabilidade da empresa de 

transporte, que deve realizar a destinação para empresas devidamente autorizadas e 

ou licenciadas, no caso de Campina Grande do Sul, a empresa responsável pelo 

transporte coletivo é a Viação Castelo Branco. 

Segundo pesquisa realizada pela Fipe (2014), diariamente se destinam ao 

município de Campina Grande do Sul por meio do serviço de transporte, 

aproximadamente 2.500 pessoas, vindas de vários municípios da RM, principalmente 

Colombo e Quatro Barras. O fluxo interno de passageiros é algo em torno de 800 

pessoas, ou seja, quase 4 mil pessoas utilizam os serviços de transporte diariamente. 

Figura 4.7 – Ônibus que faz o transporte de passageiros em Campina Grande do Sul 

 
Fonte: COMEC (2018) 
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Figura 4.8 – Detalhe da lixeira no terminal de passageiros em Campina Grande do Sul 
(Sede) 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

4.11 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE AGROSSILVOPASTORIS 

Os resíduos agrossilvopastoris em Campina Grande do Sul são os originados 

das atividades agrícolas, especialmente a produção de milho, feijão, mandioca e 

caqui, e das atividades pecuárias, com destaque para a criação de galináceos e 

bovinos. 

Não existem dados exatos sobre a geração destes tipos de resíduos. O 

percentual de resíduo gerado por tonelada produzida para cada uma dessas 

atividades foi estimado por IPEA (2012) e serão utilizados para o cálculo da estimativa 

de geração de resíduos utilizando a quantidade produzida em 2016, de acordo com 

dados do IBGE (2016), apresentados nas tabelas a seguir. 
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Tabela 4.16 – Quantidade de resíduos gerados nas principais atividades agrícolas de 
Campina Grande do Sul em 2015. 

PRODUTO QUANTIDADE PRODUZIDA 
(T) (IBGE, 2016) 

PERCENTUAL 
RESIDUAL (MMA, 

2011) 

TOTAL DE RESÍDUOS 
GERADOS 

ANUALMENTE (T) 

Milho 9.150 58% 5.307 

Feijão 854 53% 453 

Mandioca 740 *  

Caqui 380 **  

Tomate 184 **  

Total 5.760 

*Sem dados sobre geração de resíduos 
** O resíduo é gerado no consumo, coletado junto aos RSU. 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Assim, estima-se uma geração de 5,7 mil toneladas de resíduos de atividades 

agrícolas em Campina Grande do Sul, proveniente da produção de grãos, uma vez 

que os resíduos gerados pela produção de caquis e tomates não são representativos 

e a maior parte do resido se dá após o consumo. 

Os resíduos provenientes das atividades pecuárias foram quantificados de 

acordo com referências existentes em IPEA (2012) e de acordo com a produção anual 

de 2016 existente em IBGE (2016), conforme tabela apresentada a seguir. 

Tabela 4.17 – Quantidade de resíduos gerados nas principais atividades agrícolas de 
Campina Grande do Sul em 2015. 

Produto Efetivo do rebanho 
(cabeças) 

Quantidade de dejeto 
por cabeça (kg/dia) 

Total de resíduos 
gerados anualmente 

(t) 

Galináceos 55.000 0,085 1.706,37 

Bovinos de Corte 2.392 0,058 50,63 

Bovinos de Leite 580 0,086 18,20 

Ovinos 2.050 0,056 41,92 

Total 1.818,10 

Fonte: MMA (2017) e IBGE (2018) 

Os dejetos animais gerados pela produção pecuária em Campina Grande do 

Sul é de pouco mais de 1,8 mil toneladas por ano. 

Ao todo, estimasse que sejam geradas mais de 7,5 mil toneladas de resíduos 

agrosilvopastoris no município de Campina Grande do Sul, sendo que não existe 

nenhuma informação sobre o gerenciamento deste tipo de resíduo em sua geração 

na fonte. 
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4.12 RESÍDUOS DA MINERAÇÃO 

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, define 

como resíduos de mineração os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. O município de Campina Grande do Sul possui 4 

industrias de extração mineral, de acordo com IPARDES (2016). 

A produção média anual de minérios em Campina Grande do Sul não apresenta 

quantidades significativas, não atingindo 50 toneladas nos últimos anos, a maioria 

oriundas de pequenas pedreiras. Tanto a produção quanto a geração e gerenciamento 

dos resíduos desta atividade não possuem fiscalização por parte do município, assim, 

não é possível quantificar os resíduos da mineração. 

4.13 COLETA DE CARCAÇA DE ANIMAIS 

O município de Campina Grande do Sul presta o serviço de disposição final de 

animais mortos como vacas, bois, cavalos, somente na área rural. O serviço é 

prestado através da solicitação, por parte do munícipe ao órgão público, e os animais 

são enterrados na própria propriedade, com o auxílio de uma retroescavadeira, não 

gerando quantidade de resíduos dispostas pelo município. 

O município não realiza a coleta de carcaças de animais mortos de residências 

particulares, clinicas e hospitais veterinários, pet shops, criadores particulares, além 

de associações de proteção animal e demais estabelecimentos afins, que devem ter 

destinação específica, sendo estes casos de responsabilidade dos geradores. 

O serviço de coleta e transporte externos de resíduos de carcaça de animais 

mortos deve ser realizado de acordo com as normas NBR 12810 e NBR 14652 da 

ABNT em veículo apropriado, certificado pelo INMETRO. 

4.14 COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA MÉDIA DOS RSU 

4.14.1 Gravimetria dos resíduos da coleta convencional 

Para a composição gravimétrica do RSD foi realizada o processo de 

amostragem e quarteamento disposto na NBR 10.004 de 2004. O método de 

quarteamento é o processo de divisão dos resíduos em quatro partes iguais (a), sendo 



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
    

 

 
  

  
110 

escolhidas duas partes opostas entre si que para formar uma nova amostra (b), que 

deve ser misturada para repetição do processo (c,d) até a obtenção do volume 

desejado (e). As partes não escolhidas devem ser descartadas (ABNT, 2004). 

Figura 4.9 – Metodologia de quarteamento para composição gravimétrica 

 

Fonte: Adaptado de ABNT (2004) 

A Gravimetria foi realizada no dia 8 de maio de 2018, na área de transbordo 

com autorização prévia do Departamento de Meio Ambiente. Com base no projeto 

técnico de coleta regular e transporte de resíduos sólidos domiciliares urbanos 

realizado pela prefeitura, foram selecionadas amostras dos três caminhões que fazem 

a coleta para se se ter resultado mais representativo. 

As fotos a seguir ilustram as etapas realizadas para a obtenção da composição 

gravimétrica do município.  
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Figura 4.10 – Amostra coletada 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Figura 4.11 – Detalhamento da amostra 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 
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Figura 4.12 – Etapa de segregação dos tipos de materiais encontrados na amostra 
selecionada 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

 

O resultado obtido pelo trabalho de segregação por tipo de material encontrado 

na composição do RSD estudado pode ser analisado em termos de porcentagem pela 

Tabela 4.18. 
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Tabela 4.18 – Composição gravimétrica do RSD de Campina Grande do Sul 

MATERIAL COMPOSIÇÃO 

Metal (Alumínio) 1,80% 

Metal (Outros) 0,30% 

Garrafa PET (Politereftalato de etileno) 7,20% 

Plástico duro (Polietileno de alta densidade - PEAD) 7,50% 

Plástico mole (Poliestileno - OS) 7,30% 

Vidro  4,40% 

Papel 7,20% 

Papelão ondulado 5,10% 

Embalagem longa vida 5,50% 

Orgânico 31,60% 

Rejeito 22,10% 

Fonte: Próprio Autor (2018) 

Para ilustrar a composição média gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no 

município de Campina Grande do Sul, a Figura 4.13 apresenta o gráfico com as 

respectivas proporções dos materiais. 

Figura 4.13 – Composição média gravimétrica (física percentual) dos diversos tipos de 
resíduos sólidos urbanos de Campina Grande do Sul – PR 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2018) 

Analisando a composição dividida em compostável, reciclável e rejeito de uma 

forma gráfica tem-se a possibilidade de se fazer um comparativo com os resíduos da 
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RM de Curitiba que são destinados para o aterro consorciado pela CONRESOL e os 

resíduos médios produzidos no Brasil.  

Figura 4.14 – Comparação da composição média gravimétrica  

 

Fonte: MMA (2012) 

 

Fonte: CONRESOL (2007) 

 

Fonte: Próprio Autor (2018) 

 

A partir da análise dos gráficos apresentados acima é possível observar que a 

fração média de orgânicos para o município representa 31% do total de resíduos 

amostrados, esse montante se encontra abaixo da média nacional que é de 51%, 

entretanto, comparado com o percentual da região metropolitana de Curitiba se nota 

que os valores percentuais são próximos, ficando 39% para os municípios que 

compõe o CONRESOL.  

A fração de recicláveis apresenta um valor percentual expressivo para o 

município, representando cerca de 50% do total de resíduos amostrados, 

comparativamente com a média nacional percebe-se que uma um diferencial de 15% 

entre os valores, ficando 32% para o percentual médio nacional. Quando se compara 

com a geração na região metropolitana de Curitiba o percentual do município fica 

abaixo da média regional (49,2%). Estas análises evidenciam o potencial existente a 

ser explorado para o melhor reaproveitamento dos resíduos gerados. 

Por fim, é preciso ressaltar que a gravimetria foi feita nos resíduos que são 

coletados de maneira convencional e enviados para o aterro sanitário, portanto, existe 

um potencial reciclável a ser melhor aproveitado pelo município, evidenciando 

problemas no serviço de coleta seletiva e, principalmente, falta de adesão dos 

munícipes ao correto processo de separação dos resíduos na fonte. 
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4.14.2 Gravimetria dos resíduos da coleta seletiva 

A gravimetria dos resíduos coletados pelo serviço de coleta seletiva de 

Campina Grande do Sul foi feita com os dados repassados pela empresa receptora 

dos recicláveis e pode ser analisado em termos de porcentagem pela Tabela 4.19 

Tabela 4.19 – Composição gravimétrica do RSD de Campina Grande do Sul 

MATERIAL COMPOSIÇÃO 

Metal (Alumínio) 1,10% 

Metal (Outros) 8,90% 

Garrafa PET 1,50% 

Plástico duro 7,10% 

Plástico mole 6,60% 

Vidro 16,80% 

Papel 2,50% 

Papelão 5,60% 

Tetra Pak 1,60% 

Orgânico e Rejeito 47,70% 

Eletrônicos 0,60% 

Fonte: Próprio Autor (2018) 

Para ilustrar a composição média gravimétrica dos resíduos sólidos da coleta 

seletiva do município de Campina Grande do Sul, a Figura 4.15 apresenta o gráfico 

com as respectivas proporções dos materiais. 
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Figura 4.15 – Composição média gravimétrica (física percentual) dos diversos tipos de 
resíduos sólidos urbanos de Campina Grande do Sul – PR 

 

Fonte: Próprio Autor (2018) 

É importante observar a grande quantidade de resíduos orgânicos e rejeitos 

que são coletados pelo serviço de coleta seletiva, evidenciando falhas no serviço, seja 

por problemas de planejamento da coleta, seja por falhas por ausência de programas 

que comuniquem ou sensibilizem os munícipes sobre a correta separação e os dias 

específicos das coletas seletiva e convencional. 

O problema fica ainda mais evidente se compararmos a quantidade de resíduos 

recicláveis coletados de maneira convencional e a quantidade de rejeitos e orgânicos 

coletados de maneira seletiva, transparecendo que não existe diferença entre os 

serviços e que o munícipe dispõe o resíduo sem diferenciar recicláveis, orgânicos e 

rejeitos. 

4.15 DISTRIBUIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS POR CLASSES 

Ao analisar os itens discutidos anteriormente discutidos, a Tabela 4.20 

apresenta a distribuição de resíduos sólidos urbanos por classes. 
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Tabela 4.20 - Distribuição dos resíduos sólidos urbanos por classes 

RESÍDUO 
GERAÇÃO ANUAL 

(TON/ANO) 
% 

Resíduos Sólidos Domésticos (Coleta Convencional) – 
Urbanos e Rurais 6.583 32,09% 

Resíduos Recicláveis - Coleta Seletiva (CS) 624 3,04% 

Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCC) 10.580 51,58% 

Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) 10,9 0,05% 

Resíduos volumosos 961,0 4,68% 

Resíduos Verdes 1.752,7 8,54% 

TOTAL 20.512 100,00% 

Fonte: Próprio Autor (2018) 
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5 ASPECTOS JURÍDICOS INSTITUCIONAIS 

5.1 LEGISLAÇÃO, NORMAS E CONTRATOS 

Neste item apresentam-se as normas técnicas e legislações pertinentes ao 

sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tendo como objetivo 

principal apontar a legislação local relacionada (Plano Diretor, Código de Posturas, 

regulamento de Limpeza Urbana ou leis específicas), para que ocorram possíveis 

ajustes após a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos. 

A política municipal existente aliada à elaboração do PMGIRS contempla o 

planejamento do setor de saneamento composto pelos serviços de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos, convalidando as exigências legais, conforme o Decreto 

Federal no 7.217, de 2010. Tornando-se fundamental e diretriz para a tomada de 

decisões futuras. 

5.1.1 Leis Federais 

 Lei nº 11.107 de 06 de abril de 2005: dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos; 

 Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007: estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; 

 Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010: institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; 

5.1.2 Decretos Federais 

 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 cooperativas; 

 Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007: regulamenta a Lei nº 

11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos; 
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 Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010: regulamenta a Lei Federal 

nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007; 

 Decreto nº 7404 de 23 de dezembro de 2010: regulamenta a Lei no 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

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 de 23 de dezembro de 2010: institui o Programa Pró-

Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos 

Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da 

Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, 

dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras providências; 

5.1.3 Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

 Resolução CONAMA nº 313 de 29 de outubro de 2002: dispõe sobre 

o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais; 

 Resolução CONAMA nº 334 de 03 de abril de 2003: dispõe sobre os 

procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos;  

 Resolução CONAMA nº 330 de 25 de abril de 2003: Institui a Câmara 

Técnica de Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos. Alterada pelas 

Resoluções nº 360, de 17 de maio 2005 e nº 376, de 24 de outubro de 2006; 

 Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005: dispõe sobre o 

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

providências. 

 Resolução CONAMA nº 362 de 23 de junho de 2005: dispõe sobre o 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado; 

 Resolução CONAMA nº 378 de 19 de outubro de 2006: define os 

empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou 

regional para fins do disposto no inciso III, § 1o, art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, e dá outras providências; 
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 Resolução CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2009: dispõe sobre 

a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA no 448 de 18 de janeiro de 2012: altera os 

artigos. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, alterando critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil. 

5.1.4 Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT – NBR 

 ABNT NBR 10.157:1987: Aterros de resíduos perigosos - Critérios para 

projeto, construção e operação – Procedimento. Fixa as condições mínimas exigíveis 

para projeto e operação de aterros de resíduos perigosos, de forma a proteger 

adequadamente as coleções hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como 

os operadores destas instalações e populações vizinhas; 

 ABNT NBR 11.174:1990: Armazenamento de resíduos classes II - não 

inertes e III - inertes – Procedimento. Fixa as condições exigíveis para obtenção das 

condições mínimas necessárias ao armazenamento de resíduos classes II - não 

inertes e III - inertes, de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente; 

 ABNT NBR 11.175:1990: Incineração de resíduos sólidos perigosos - 

Padrões de desempenho – Procedimento. Fixa as condições exigíveis de 

desempenho do equipamento para incineração de resíduos sólidos perigosos, exceto 

aqueles assim classificados apenas por patogenicidade ou inflamabilidade; 

 ABNT NBR 8.419:1992 Errata 1:1996: Apresentação de projetos de 

aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos – Procedimento; 

 ABNT NBR 12.235:1992: Armazenamento de resíduos sólidos 

perigosos – Procedimento. Fixa as condições exigíveis para o armazenamento de 

resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente; 

 ABNT NBR 12.808:1993: Resíduos de serviço de saúde – Classificação. 

Classifica os resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, para que tenham gerenciamento adequado; 
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 ABNT NBR 12.810:1993: Coleta de resíduos de serviços de saúde – 

Procedimento. Fixa os procedimentos exigíveis para coleta interna e externa dos 

resíduos de serviços de saúde, sob condições de higiene e segurança; 

 ABNT NBR 12.980:1993: Coleta, varrição e acondicionamento de 

resíduos sólidos urbanos – Terminologia; 

 ABNT NBR 13463:1995: Coleta de resíduos sólidos. Classifica a coleta 

de resíduos sólidos urbanos dos equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos de 

sistema de trabalho, do acondicionamento destes resíduos e das estações de 

transbordo; 

 ABNT NBR 8.843:1996: Aeroportos - Gerenciamento de resíduos 

sólidos. Estabelece os procedimentos adequados ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos e as alternativas que podem ser usadas em casos de emergência, com vistas 

a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente; 

 ABNT NBR 13.591:1996: Compostagem – Terminologia. Define os 

termos empregados exclusivamente em relação à compostagem de resíduos sólidos 

domiciliares;  

 ABNT NBR 13.853:1997: Coletores para resíduos de serviços de saúde 

perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de ensaio. Fixa as características de 

coletores destinados ao descarte de resíduos de serviços de saúde perfurantes ou 

cortantes, tipo A.4, conforme a ABNT NBR 12808; 

 ABNT NBR 13.896:1997: Aterros de resíduos não perigosos - Critérios 

para projeto, implantação e operação. Fixa as condições mínimas exigíveis para 

projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos, de forma a 

proteger adequadamente as coleções hídricas superficiais e subterrâneas próximas, 

bem como os operadores destas instalações e populações vizinhas; 

 ABNT NBR 14283:1999: Resíduos em solos - Determinação da 

biodegradação pelo método respirométrico. Especifica o método respirométrico de 

Bartha para determinação do índice de biodegradação da matéria orgânica contida 

em resíduos a serem tratados em solos; 

 ABNT NBR 10.004:2004: Resíduos sólidos – Classificação. Classifica 

os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, 

para que possam ser gerenciados adequadamente; 
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 ABNT NBR 10.005:2004: Procedimento para obtenção de extrato 

lixiviado de resíduos sólido. Fixa os requisitos exigíveis para a obtenção de extrato 

lixiviado de resíduos sólidos, visando diferenciar os resíduos classificados pela NBR 

10004 como classe I - perigosos - e classe II - não-perigosos; 

 ABNT NBR 10.006:2004: Procedimento para obtenção de extrato 

solubilizado de resíduos sólidos. Fixa os requisitos exigíveis para obtenção de extrato 

solubilizado de resíduos sólidos, visando diferenciar os resíduos classificados na NBR 

10004 como classe II A - não-inertes - e classe II B – inertes; 

 ABNT NBR 10.007:2004: Amostragem de resíduos sólidos. Fixa os 

requisitos exigíveis para amostragem de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 15.051:2004: Laboratórios clínico - Gerenciamento de 

resíduos. Estabelece as especificações para o gerenciamento dos resíduos gerados 

em laboratório clínico. O seu conteúdo abrange a geração, a segregação, o 

acondicionamento, o tratamento preliminar, o tratamento, o transporte e a 

apresentação à coleta pública dos resíduos gerados em laboratório clínico, bem como 

a orientação sobre os procedimentos a serem adotados pelo pessoal do laboratório;  

 ABNT NBR 15.112:2004: Resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e 

operação. Fixa os requisitos exigíveis para projeto, implantação e operação de áreas 

de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos; 

 ABNT NBR 15.113:2004: Resíduos sólidos da construção civil e 

resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação. Fixa os 

requisitos mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros de 

resíduos sólidos da construção civil classe A e de resíduos inertes; 

 ABNT NBR 15.114:2004: Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas 

de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. Fixa os requisitos 

mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação de áreas de reciclagem de 

resíduos sólidos da construção civil classe A; 

 ABNT NBR 15.115:2004: Agregados reciclados de resíduos sólidos da 

construção civil - Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos. 

Estabelece os critérios para execução de camadas de reforço do subleito, sub-base e 

base de pavimentos, bem como camada de revestimento primário, com agregado 
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reciclado de resíduo sólido da construção civil, denominado agregado reciclado, em 

obras de pavimentação; 

 ABNT NBR 15.116:2004: Agregados reciclados de resíduos sólidos da 

construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 

estrutural – Requisitos. Estabelece os requisitos para o emprego de agregados 

reciclados de resíduos sólidos da construção civil; 

 ABNT NBR 13.334:2007: Contentor metálico de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 

m³ para coleta de resíduos sólidos por coletores-compactadores de carregamento 

traseiro – Requisitos. Especifica os requisitos para os contentores metálicos de 0,80 

m³, 1,2 m³ e 1,6 m³, destinados a acondicionar os resíduos sólidos aplicáveis aos 

coletores-compactadores de carregamento traseiro, dotados de dispositivos de 

basculamento; 

 ABNT NBR 15.911-2:2010 Errata 1:2011: Contentor móvel de plástico 

Parte 2: Contentor de duas rodas, com capacidade de 120 L, 240 L e 360 L, destinado 

à coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde (RSS) por coletor 

compactador; 

 ABNT NBR 13.221:2010: Transporte terrestre de resíduos. Especifica 

os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, de modo a minimizar danos ao 

meio ambiente e a proteger a saúde pública; 

 ABNT NBR 13.332:2010: Implementos rodoviários — Coletor-

compactador de resíduos sólidos e seus principais componentes — Terminologia. 

Define os termos relativos ao coletor-compactador de resíduos sólidos, acoplado ao 

chassi de um veículo rodoviário, e seus principais componentes; 

 ABNT NBR 15.849:2010: Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários 

de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 

encerramento. Especifica os requisitos mínimos para localização, projeto, 

implantação, operação e encerramento de aterros sanitários de pequeno porte, para 

a disposição final de resíduos sólidos urbanos; 

 ABNT NBR 15.984:2011: Areia descartada de fundição – Central de 

processamento, armazenamento e destinação (CPAD). Estabelece as diretrizes para 

projeto, construção e operação de áreas para receber, processar, armazenar e 

destinar as areias descartadas de fundição para fins de reuso, reciclagem ou 
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disposição. Estabelece também condições para boas práticas de gestão das areias 

descartadas de fundição, sem interferir na opção de destinação diretamente para 

aterros licenciados. 

 ABNT NBR 16.725:2011 Emenda 1 :2014: Resíduo químico - 

Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Ficha com dados de 

segurança de resíduos químicos (FDSR) e rotulagem; 

 ABNT NBR 12.807:2013: Resíduos de serviços de saúde — 

Terminologia. Define os termos empregados em relação aos resíduos de serviços de 

saúde; 

 ABNT NBR 12.809:2013: Resíduos de serviços de saúde — 

Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento. Estabelece 

os procedimentos necessários ao gerenciamento intraestabelecimento de resíduos de 

serviços de saúde os quais, por seus riscos biológicos e químicos, exigem formas de 

manejo específicos, a fim de garantir condições de higiene, segurança e proteção à 

saúde e ao meio ambiente; 

 ABNT NBR 14.652:2013: Implementos rodoviários — Coletor-

transportador de resíduos de serviços de saúde — Requisitos de construção e 

inspeção; 

 ABNT NBR 16.156:2013: Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos 

— Requisitos para atividade de manufatura reversa. Estabelece requisitos para 

proteção ao meio ambiente e para o controle dos riscos de segurança e saúde no 

trabalho na atividade de manufatura reversa de resíduos eletroeletrônicos; 

 ABNT NBR 14.599:2014: Implementos rodoviários - Requisitos de 

segurança para coletores-compactadores de resíduos sólidos, de carregamento 

traseiro e lateral. 

5.1.5 Leis Estaduais 

 Lei Estadual 12.493, de 05 de fevereiro de 1999: estabelece princípios, 

procedimentos, normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 

no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização 

de seus impactos ambientais e adota outras providências; 
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 Lei Estadual nº 17.505, de 11 de janeiro de 2013: Institui a Política 

Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras 

providências. 

5.1.6 Decreto Estadual 

 Decreto Estadual 6.674, de 2002: aprova o Regulamento da Lei nº 

12.493, de 22 de janeiro de 1999; 

5.1.7 Resoluções da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

SEMA 

 Resolução SEMA 21, de 22 de abril de 2009: Dispõe sobre 

licenciamento ambiental, estabelece condições e padrões ambientais e dá outras 

providências, para empreendimentos de saneamento; 

 Resolução SEMA 53, de 16 de novembro de 2009: acrescenta os 

parágrafos 1º e 2º ao Art.8º da Resolução SEMA 21/2009. 

5.1.8 Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA 

 Resolução CEMA nº 086, de 02 de abril de 2013: estabelece diretrizes 

e critérios orientadores para o licenciamento e outorga, projeto, implantação, operação 

e encerramento de aterros sanitários, visando o controle da poluição, da 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e dá outras providências; 

 Resolução CEMA Nº 090, de 03 de dezembro de 2013: estabelece 

condições, critérios e dá outras providências, para empreendimentos de 

compostagem de resíduos sólidos de origem urbana e de grandes geradores e para 

o uso do composto gerado; 

 Resolução CEMA nº 094, de 04 de novembro de 2014: Estabelece 

diretrizes e critérios orientadores para o licenciamento e outorga, projeto, implantação, 

operação e encerramento de aterros sanitários, visando o controle da poluição, da 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e dá outras providências; 
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5.1.9 Portarias do Instituto Ambiental do Paraná – IAP 

 Portaria IAP 224, de 05 de dezembro de 2007: estabelece os critérios 

para exigência e emissão de Autorizações Ambientais para as Atividades de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Portaria IAP nº 155 de 24 de maio de 2013: Estabelece condições e 

critérios e dá outras providências, para o licenciamento ambiental de Barracões para 

Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos Não Perigosos; 

 Portaria IAP Nº 155, de 24 de maio de 2013: estabelece condições e 

critérios e dá outras providências, para o licenciamento ambiental de Barracões para 

Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos Não Perigosos; 

 Portaria IAP nº 187 de 27 de junho de 2013: Estabelece condições e 

critérios e dá outras providências, para o licenciamento ambiental de Unidades de 

Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos Não Perigosos; 

5.1.10 Legislação Municipal 

A seguir são apresentadas legislações do município de Campina Grande do 

Sul – PR, relacionadas aos sistemas de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 

Devido às especificidades locais, as mesmas serão apresentadas com abordagem 

detalhada, visando subsidiar no desenvolvimento das ações sequentes ao 

Diagnóstico da Situação Atual. 

 

 Lei Municipal n. º 79, de 2009: Institui a obrigatoriedade da separação 

final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Campina Grande do Sul e dá 

outras providências. 

 Lei Complementar n. º 18, de 22 de julho de 2015: Dispõe sobre o 

Plano Diretor Municipal, estabelece objetivos, diretrizes e instrumentos para as ações 

de planejamento do município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. 

Relacionado aos sistemas de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, 

que é o objeto principal do presente PMGIRS, no Plano Diretor Municipal foram 

constatados diversos trechos na Lei, conforme citados: 

“Art. 7º. São objetivos específicos do Plano Diretor Municipal de 
Campina Grande do Sul:  
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... 
IX - promover a equilibrada e justa distribuição espacial da 
infraestrutura urbana e dos serviços públicos essenciais, visando: 
... 
c) garantir a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos em 
aterro sanitário; d) garantir a coleta e destinação adequada 
dos resíduos de serviços de saúde; 
... 
XIV - proteger o meio ambiente de qualquer forma de degradação 
ambiental, mantendo a qualidade da vida urbana e rural, com as 
finalidades de: 
... 
j) melhorar a limpeza urbana, a redução do volume de resíduo gerado, 
a reciclagem do lixo urbano, o tratamento e destino final 
dos resíduos sólidos. 
 ... 
XV - promover o adequado manejo dos resíduos sólidos urbanos; 
... 
Art. 19º. O poder público e a iniciativa privada, com apoio das 
organizações sociais promoverão a recuperação ambiental através 
das seguintes diretrizes: 
... 
XIII - coibir o lançamento de resíduos e esgoto nos córregos, mediante 
fiscalização; 
... 
XV - promover a gestão dos resíduos sólidos municipais e sua 
destinação adequada em Aterro Sanitário; XVI - implementar 
programas de coleta seletiva de resíduos sólidos; XVII - implementar 
programas de educação ambiental no Município e conscientização da 
população para a prática da separação dos resíduos; 
... 
XIX - fomentar a educação ambiental para correta destinação 
dos resíduos; 
... 
Art. 23º. O poder público e a iniciativa privada promoverão a 
mobilidade e infraestrutura urbana através das seguintes diretrizes: 
... 
IX - garantir saneamento adequado (abastecimento público de água, 
sistema de tratamento e coleta de esgotamento sanitário, sistema de 
drenagem pluvial e manejo adequado dos resíduos sólidos). 
... 
Art. 25º. O poder público e a iniciativa privada promoverão a garantia 
da qualidade de vida e bem estar através das seguintes diretrizes: 
... 
XII - garantir saneamento adequado (abastecimento público de água, 
sistema de tratamento e coleta de esgotamento sanitário, sistema de 
drenagem pluvial e manejo adequado dos resíduos sólidos); 
 

 Lei Complementar n. º 19, de 22 de Julho de 2015: Dispõe sobre o 

código de posturas no município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. 
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Além dos artigos supracitados existentes no Código de Posturas no Munícipio 

de Campina Grande do Sul, destaca-se a Seção V, que trata especificamente sobre o 

Resíduos Sólidos.  

“Art. 93º. A coleta ou gerenciamento de resíduos sólidos urbanos será 
executada pelo órgão municipal competente. Parágrafo único. Será 
cobrado taxa municipal pelos serviços prestados, conforme legislação 
específica. . 
 
Art. 94º. Os resíduos sólidos deverão ser depositados em locais 
apropriados, em dias e horários determinados, acondicionados em 
sacos plásticos fechados, que servirão como recipientes para 
acondicionar o lixo até o despejo nos caminhões ou ainda através de 
outro processo previamente aprovado pelo órgão municipal 
competente. 
 
§ 1º É proibido amontoar resíduos nos logradouros públicos, do 
interior dos edifícios e dos quiosques para as áreas de uso comum. 
 
§ 2º Os grandes geradores deverão apresentar plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos para análise e aprovação junto 
aos órgãos competentes, bem como dar destinação própria aos 
seus resíduos. 
 
Art. 95º. Os estabelecimentos geradores de resíduos de saúde, 
nominados em legislação específica, bem como aqueles determinados 
pelo Poder Público Municipal, deverão elaborar plano de 
gerenciamento de resíduos de saúde - PGRSS, para análise e 
aprovação dos órgãos competentes. 
 
Parágrafo único. O PGRSS deverá ser atualizado, anualmente, como 
requisito para renovação da autorização da vigilância sanitária. 
 
Art. 96º. Todas as obras novas, de reforma, de demolição e de 
ampliação deverão apresentar Projeto de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, de acordo com 
regulamentação específica.” 
 

 Lei Complementar n. º 20, de 22 de Julho de 2015: Dispõe sobre o 

código de obras no município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. 

 Lei Municipal n. º 376, de 22 de julho de 2015: Dispõe sobre o estudo 

de impacto de vizinhança e respetivo relatório de impacto de vizinhança EIV/RIV do 

município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. 

 Lei Municipal n. º 406, de 19 de maio de 2016: Dispõe sobre a Política 

Municipal de Saneamento Básico, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, 

fixa as diretrizes municipais e dá outras providências. 
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 Decreto Municipal n.º 700, de 10 de Março de 2016: Estabelece 

padrão mínimo para a instalação de lixeiras no âmbito do município de Campina 

Grande do Sul e dá outras providências. 

Tal regulamentação traz os padrões para que as lixeiras não obstruam os 

passeios ou não invadam os logradouros públicos, tendo como objetivos: 

I - Zelar pela limpeza pública; 
II - Garantir o bom estado de conservação dos logradouros públicos 
em geral; 
III - Aumentar o número de lixeiras na cidade; 
IV - Estimular a correta separação dos resíduos; 
V - Conscientizar a população sobre a importância de ter uma cidade 
limpa. 

 Decreto Municipal n.º 955, de 20 de Abril de 2018: Institui a separação 

dos resíduos sólidos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis do Município de 

Campina Grande do Sul. 

Os resíduos descartados pelos órgão e entidades da administração pública 

direta e indireta serão encaminhados ao Centro de Triagem e Reciclagem do 

Município, onde será realizada a separação pelos catadores de materiais recicláveis, 

que atuam no local por meio da respectiva associação ou cooperativa. 
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6 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

6.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A estrutura administrativa do município de Campina Grande do Sul é resolvida 

pela Lei Nº 434 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa 

da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e dá outras providências, sendo 

sua estrutura básica definida da forma: 

 

I - Órgãos colegiados de aconselhamento e fiscalização: 
 
a) Conselhos Municipais. 
 
II - Órgãos de assistência imediata: 
 
a) Secretaria Municipal do Governo e Comunicação. 
 
III - Órgãos de assessoramento e representação: 
 
a) Procuradoria Geral do Município; 
b) Secretarias Especiais; 
c) Assessorias Especiais. 
 
IV - Órgão de administração geral: 
 
a) Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. 
 
V - Órgãos de administração setorial: 
 
a) Secretaria Municipal da Educação; 
b) Secretaria Municipal da Saúde; 
c) Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Família; 
d) Secretaria Municipal da Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística; 
e) Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; 
f) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
g) Secretaria Municipal de Cultura; 
h) Secretaria Municipal de Projetos, Engenharia e Urbanismo; 
i) Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança. 

 

  O art. 27 da seção IV resolve que a Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Logística é o órgão responsável pela formulação, análise, implementação, avaliação 

e acompanhamento das políticas municipais relativas ao setor, incumbindo-lhe:  

I - Dos Serviços Públicos: 
 

a) elaborar, implementar, avaliar e monitorar a política municipal de 
viação, obras de infraestrutura e serviços públicos; 
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b) elaborar, implementar, gerir, avaliar e monitorar os programas 
municipais de viação, obras de infraestrutura e serviços públicos; 
c) implantar e conservar a infraestrutura urbana, notadamente, 
abertura, pavimentação e conservação de vias públicas, bem como 
abertura, conservação e manutenção de estradas municipais; 
d) planejar, gerir e executar os serviços e implantar infraestrutura para 
o transporte coletivo; 
e) planejar, gerir e executar os serviços de drenagem pluvial em todas 
as suas formas. 
f) planejar, gerir e executar os serviços de varrição e limpeza pública 
em todas as suas formas; 
g) planejar, gerir e executar os serviços de iluminação pública; 
h) executar outras obras e serviços especiais de sua competência ou 
designados; 
i) gerir e zelar pela manutenção da frota de veículos, máquinas e 
equipamentos do município; 
j) efetuar a manutenção dos prédios próprios do município, sejam eles 
equipamentos urbanos ou comunitários, bem como, em conjunto com 
as respectivas secretarias municipais, deverão zelar pelas edificações 
públicas. 

 
II - Do meio Ambiente: 

 
a) desenvolver as atividades de fiscalização ambiental e promover 
programas de educação ambiental; 
b) desenvolver ações relativas à proteção do meio ambiente e uso 
racional dos recursos naturais; 
c) planejar, gerir e executar a coleta, remoção e destinação final do 
lixo; 
d) implantar e executar o gerenciamento dos cemitérios municipais, 
bem como, efetuar controle e registro dos óbitos ocorridos no 
município; 
e) coordenar os serviços de limpeza pública, conservação de 
logradouros, praças, parques e jardins; 
f) planejar e desenvolver metas e programas que venham a colaborar 
com a preservação do meio ambiente, inclusive, interagindo com 
outros órgãos ambientais para a execução. 
g) articular-se e colaborar com as demais Secretarias para a execução 
dos objetivos do Governo Municipal; 
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Figura 6.1- Organização Administrativa da Prefeitura de Campina Grande do Sul 
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Figura 6.2 - Atribuições da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística 
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6.2 CORPO FUNCIONAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

PÚBLICA 

O corpo funcional dos serviços e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

de Campina Grande do Sul é composto por colaboradores do quadro público. A 

maioria dos serviços são prestados no período diurno, porém, existem trabalhos 

noturnos de coleta convencional e coleta seletiva. 

Quadro 6.1 – Corpo funcional para a prestação dos serviços de limpeza pública de 
Campina Grande do Sul (2018) 

SERVIÇO TURNO PROFISSIONAL QUANT. 

Coleta regular e 
transporte resíduos 
sólidos domiciliares 

urbanos e rurais 

Diurno Motorista (ativa) 3 

Motorista (reserva) 1 

Coletor (ativa) 6 

Coletor (reserva) 2 

Noturno Motorista (ativa) 3 

Coletor (ativa) 6 

Coleta seletiva Diurno Motorista (ativa) 3 

Coletor (ativa) 6 

Noturno Motorista (ativa) 2 

Coletor (ativa) 4 

Varrição Manual de vias 
e logradouros públicos 

Diurno Varredor (quadro próprio) 4 

Varredor (terceirizado) 2 

Capina e Roçada Diurno Quadro próprio 12 

Terceirizado 17 

Coleta de Entulhos 
(Resíduos Verdes, 

Volumosos e RCC) 

Diurno Motorista (ativa) 5 

Ajudante (ativa) 6 

Gestão e Administração Diurno Encarregados (ativa) 3 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 

6.3 CONTRATOS COM TERCEIROS 

O município de Campina Grande do Sul terceiriza alguns serviços relacionados 

ao gerenciamento dos resíduos sólidos e serviços públicos de limpeza urbana. Na 

maioria dos contratos o Órgão responsável é a Secretaria de Infraestrutura, Meio 

Ambiente e Logística, exceção feita ao contrato de coleta de RSS, de reponsabilidade 

da Secretaria de Saúde. O quadro a seguir sintetiza os contratos vigentes no município 

para prestação destes serviços. 
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Quadro 6.2 - Contratos vigentes de execução dos serviços por terceiros – 2018 
CONTRATO LICITAÇÃO OBJETO FORNECEDOR 

03/2018 173/2017 Contratação de empresa especializada para execução de serviços de roçada nos pátios 
dos prédios públicos municipais, conforme descritivo e quantitativo constantes no anexo I 
do edital 

ECOTRAT CONTROLE 
DE PRAGAS URBANAS 

LTDA - ME 

04/2018 174/2017 Contratação de empresa especializada para execução de serviços de roçada nas vias 
urbanas deste município, conforme descritivo e quantitativo constantes no anexo I do edital 

EMPREITEIRA ROSSI 
LTDA 

05/2018 175/2017 Contratação de empresa especializada para execução de serviços de roçada nas vias 
rurais deste município, conforme descritivo e quantitativo constantes no anexo I do edital 

EMPREITEIRA ROSSI 
LTDA 

06/2018 86/2017 Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de infraestrutura, meio ambiente e logística, conforme descritivo constante no 
anexo I e II do edital 

EVOLUA AMBIENTAL 
ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA 
EPP 

35/2017 28/2017 Contratação de empresa para transporte de resíduos sólidos contendo conjunto caminhão 
trator trucado e carreta basculante com capacidade mínima de carga de 55³ com motorista 
habilitado para a categoria, para armazenamento e deslocamento de resíduos sólidos 
orgânicos da estação de transbordo situado na rua marcos Nicolau Strapassoni, área 
industrial deste município, até o aterro sanitário da ESTRE no município de Fazenda Rio 
Grande, conforme descritivo e quantitativo constantes no anexo I do edital 

TRANSCAVACO 
COMÉRCIO E 

TRANSPORTES LTDA 

120/2017 112/2017 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e 
tratamento, através de incineração e destinação final de resíduos infectantes grupos "A" e 
"B" dos cemitérios municipais São João Batista e Jaguatirica, conforme quantitativos e 
descritivos constantes no anexo I do edital 

AMBSERV TRATAMENTO 
DE RESÍDUOS LTDA 

02/2015 154/2014 Contratação de empresa especializada para realização de coleta de lixo hospitalar junto ao 
gerador, com transporte das embalagens até a unidade incineradora, visando atender a 
demanda das unidades de saúde deste município, conforme descritivo e quantitativo 
constantes no anexo I do edital 

AMBSERV TRATAMENTO 
DE RESÍDUOS LTDA 

10/2018 - Despesa com pagamento de serviços de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos coletados no município de Campina Grande do Sul, encaminhados aos aterros 
credenciados pelo CONRESOL - Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos 
Sólidos, conforme contrato de rateio nº 10/2018 

CONSORCIO INT P/ 
GESTAO DE RESIDUOS 

SOLIDOS URBANO 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 
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Importante ressaltar que o município ainda executa a maioria dos serviços 

públicos de limpeza urbana, possuindo poucos serviços terceirizados, foto que pode 

acarretar maiores riscos para execução destes serviços em casos de emergências e 

contingências, como a quebra ou falha de equipamentos, falta ou afastamento de 

funcionários, etc. 

Pelas datas dos contratos e licitações, é possível afirmar que o município passa 

pelo início do processo de terceirização dos seus serviços, uma vez que os serviços 

de roçada e capina, até dois anos atrás era realizado de maneira direta por 

colaboradores do quadro próprio da Prefeitura. Não existem elementos comparativos 

para fazer a análise dos três contratos de roçada, porém, por relatos dos fiscais dos 

contratos, é possível dizer que os serviços e quantitativos licitados têm sido 

satisfatórios, podendo ser mantido o mesmo modelo para os próximos processos de 

licitação, talvez aumentando os quantitativos e especificando melhor as localidades a 

serem abrangidas pelos serviços. 

O processo de contratação de empresa para elaboração do PMGIRS se deu 

por falta de corpo técnico no quadro do Departamento de Meio Ambiente para a 

elaboração do Plano, uma vez que o Departamento conta com poucos funcionários 

que já possuem atribuições específicas que ocupam toda a carga horária. 

A Contratação de empresa para transporte de resíduos sólidos da área de 

transbordo até o Aterro Sanitário consorciado se justifica por questões financeiras e 

logísticas, uma vez que o município não conta com caminhão apto a fazer tal 

transporte e a distância do município até o Aterro dificulta a manutenção e utilização 

de veículo próprio. Por essa razão, a análise é que o contrato cumpre bem a 

justificativa uma vez que o gasto com o serviço condiz com a realidade de mercado. 

O contrato de coleta dos resíduos dos dois cemitérios também se justifica pela 

inexistência de carro específico e apropriado, por parte do município, para realização 

da coleta dentro dos padrões exigidos. Os valores praticados estão dentro da 

realidade de mercado e os quantitativos foram um pouco superdimensionados, uma 

vez que a geração não é constante ou passível de estimativa precisa. 

Por fim, o contrato de coleta e disposição final dos RSS se justifica pela 

incapacidade logística, técnica e ambiental em realizar tal serviço, uma vez que o 

município não dispões de veículo específico e corpo técnico especializado para a 

coleta e transporte dos RSS, além de não possuir local apropriado para a destinação 
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final dos resíduos. A execução do contrato é satisfatória, porém, em visita técnica ao 

município observou-se a inconstância na periodicidade da coleta, sendo que foi 

relatada a ausência de prestação do serviço por mais de 15 dias, entre o mês de abril 

e maio, gerando acúmulo de RSS. Além disso, o quantitativo total licitado está 

superdimensionado em relação ao que é coletado, porém, este fato não implica em 

prejuízo para o município, uma vez que o serviço é pago por quantidade coletada. 
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7 ESTRUTURA OPERACIONAL 

7.1 SERVIÇOS PRESTADOS 

No município os resíduos sólidos produzidos são de origem pública e privada, 

com relação à fonte de procedência, os resíduos gerados na cidade se distribuem nas 

seguintes classes: domiciliar, comercial, de serviços de saúde, industrial, de atividade 

agropecuária e RCC. 

A prestação dos serviços de responsabilidade da Prefeitura Municipal hoje é 

gerenciada pelo Departamento de Meio Ambiente, ligado à Secretaria de 

Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística. Varrição e limpeza pública estão a cargo 

do Departamento de Serviços Públicos. 

Os serviços de gerenciamento de resíduos sólidos administrados pela 

Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul são os seguintes: coleta convencional 

de resíduos domiciliares, coleta seletiva, limpeza pública, corte e poda de árvores, 

coleta de RCC, coleta de resíduos volumosos, coleta de resíduos verdes contando 

também com ações isoladas de serviços de logística reversa. 

O Quadro 7.1 apresenta os serviços relacionados à limpeza pública e 

gerenciamento de resíduos sólidos, administrados pela Prefeitura Municipal de 

Campina Grande do Sul. 

Quadro 7.1 - Serviços administrados pela Prefeitura Municipal  

ATIVIDADE 
EXISTÊNCIA 

URBANA RURAL 

Coleta Convencional sim sim 

Coleta Seletiva sim sim 

Corte e Poda de Árvores sim não 

Coleta de Entulhos sim sim 

Fonte: Próprio Autor (2018) 

7.2 GERADORES SUJEITOS AO PLANO DE GERENCIAMENTO ESPECÍFICO 

OU LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA 

A Lei Federal 12.305/2010 atribui ao Poder Público Municipal, a 

responsabilidade sobre organização e o gerenciamento dos sistemas de segregação, 

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

dos resíduos sólidos domiciliares. 
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A responsabilidade do gerenciamento dos resíduos é das prefeituras para 

resíduos públicos, e alguns casos de resíduos domésticos. A administração municipal 

é responsável por pequenas quantidades, cabendo ao município definir a quantidade 

mínima para enquadramento na categoria de grande gerador.   

Atualmente a prefeitura não possui legislação específica definindo os 

parâmetros para os grandes geradores de resíduos, no entanto, o Código de Posturas 

exige que os estabelecimentos industriais, comercias e prestadores de serviço 

apresentem PGRS que podem ser utilizados para justificar a não coleta de resíduos 

de determinados locais. O Quadro 7.2 apresenta a fonte de resíduos o responsável 

pelo gerenciamento do volume gerado. 

Quadro 7.2 - Responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos 

ORIGEM DO RESÍDUO RESPONSABILIDADE 

Domiciliar Administração municipal 

Poda, Capina e Roçada - 
Público 

Administração municipal 

Serviços de Saúde Gerador  

Industrial Gerador  

Terminais ferroviários e 
rodoviários 

Gerador, salvo quando o RS possuir características dos RSD. 
Gerador ou gerenciador do empreendimento (podendo ser a 
administração municipal, caso seja o titular do serviço). 

Agrícola Gerador 

Resíduos da Construção Civil Gerador 

Fonte: Próprio Autor (2018) 

Os geradores sujeitos aos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos são: 

 Estabelecimentos de saúde; 

 Indústrias e mineradoras; 

 Construção civil; 

 Rodoviários e ferroviários; 

 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço (que gerem 

volume e/ou peso acima do estabelecido em Lei Municipal para definição dos grandes 

geradores). 

A inexistência de critérios para a classificação dos geradores para a coleta 

convencional, resíduos da construção civil dificulta a auto sustentabilidade do sistema, 

assim como a ausência de exigência de PGRS ou de fiscalizações periódicas facilitam 

as ações de descarte irregular.  
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Os geradores podem se enquadrar em pessoas físicas ou jurídicas, entes 

públicos ou privados, proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos 

públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros 

e cabe ao ente fiscalizador o controle sobre tais geradores. 

7.3 SERVIÇOS DE COLETA REGULAR 

7.3.1 Prestação dos serviços e fiscalização 

No município de Campina Grande do Sul, o serviço de coleta convencional de 

resíduos sólidos domésticos é executado diretamente pelo poder público municipal, 

por intermédio do Departamento de Meio Ambiente (Figura 7.1). 

Os resíduos com características domiciliares são coletados por caminhões 

compactadores e destinados à área de transbordo do Município, de lá são 

transportados em uma carreta para o aterro sanitário da empresa Estre Ambiental S/A, 

credenciado ao Consorcio Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Sólidos 

Urbanos da Região Metropolitana de Curitiba (CONRESOL), do qual Campina Grande 

do Sul faz parte. 
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Figura 7.1 – Fluxograma da prestação dos serviços de coleta, transbordo e transporte 
dos resíduos sólidos domésticos de Campina Grande do Sul 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 
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7.3.2 Cobertura do serviço de coleta convencional 

De acordo com indicadores do SNIS (2016) e com a atual roteirização dos 

serviços de coleta convencional, a taxa de cobertura em relação à população total 

(urbana e rural) do município é de 100%. 

 Levando em consideração que o índice médio de cobertura na Região Sul do 

Brasil, de acordo com SNIS (2015), é de 93%, o município de Campina Grande do Sul 

se encontra em boa situação e em consonância com a legislação federal, assim, a 

administração pública municipal deverá atentar-se para a manutenção da prestação 

do serviço com a devida qualidade e abrangência. 

Para a realização da coleta convencional em 100% do município, são utilizados 

como setores os quase 30 bairros urbanos com coletas que ocorrem de segunda a 

sábado, a maioria com frequência de 2 vezes por semana em períodos diurnos e 

noturnos, além das localidades rurais com coleta com frequência de uma vez por 

semana, existindo localidades com frequência de 2 vezes por semana. 

7.3.3 Acondicionamento para a coleta porta a porta 

O acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos dispostos para a coleta, 

provenientes de residências e estabelecimentos comerciais, é realizado de variadas 

maneiras, comumente em sacos plásticos, não existindo uma padronização do volume 

ou tipo de recipiente. 

Os sacos plásticos para a disposição dos resíduos da coleta convencional são 

de responsabilidade dos munícipes, devendo ser disposto em saco único, de 

preferência preto, separado dos resíduos da coleta seletiva. 

O próprio Código de Posturas do Município não especifica a forma correta do 

local de acondicionamento dos resíduos, trazendo em seu Art. 81 que os resíduos das 

habitações, para serem removidos, deverão estar acondicionados em sacos plásticos 

fechados para o despejo nos caminhões ou ainda através de outro processo 

previamente aprovado pelo órgão municipal competente. 

Verificou-se que a maioria das residências possuem algum tipo de dispositivo 

de acondicionamento dos sacos plásticos contendo os resíduos a serem coletados. 

As figuras a seguir ilustram alguns destes dispositivos. 
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Figura 7.2 – Dispositivos para acondicionamento de RSD 

  

Fonte: Próprio Autor (2018) 

Verificou-se também a depredação e mal uso de algumas lixeiras, inclusive as 

adquiridas em convênio com a Funasa para instalação em pontos específicos do 

município, sendo que a maioria destes dispositivos já estão inutilizados e dispostos 

na área do transbordo, conforme Figura 7.3. 

Figura 7.3 – Lixeiras depredadas dispostas na área de transbordo

 
Fonte: Próprio Autor (2018)  
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Figura 7.4 – Lixeiras depredadas 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2015) 

7.3.4 Lixeiras públicas 

Com a finalidade de manutenção da limpeza em vias e praças públicas, foram 

instaladas algumas lixeiras em locais do município, as quais proporcionam o 

lançamento de embalagens, papéis, restos de alimentos, etc. Apesar da existência 

desses dispositivos, ainda ocorre o lançamento inadequado de resíduos, causando 

impactos visuais e dificultando as operações de varrição. 

Apesar da verificação da existência de lixeiras públicas, constatou-se a 

escassez das mesmas em várias partes do município, especialmente em bairros 

bastante populosos ou com grande fluxo de pessoas, como o Jardim Paulista. A Figura 

7.5 mostra algumas lixeiras públicas instaladas em Campina Grande do Sul. 
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Figura 7.5 – Lixeira Públicas em Campina Grande do Sul 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

7.3.5 Setorização, frequência e horários da coleta convencional 

Em Campina Grande do Sul a coleta convencional de resíduos sólidos 

domiciliares acontece na área urbana e rural, de segunda-feira a sábado, nos períodos 

diurno e noturno, cobrindo 100% da população do município pelo menos uma vez por 

semana, sendo que a maioria das localidades possuem frequência de duas vezes por 

semana. 

Além de restrições quanto ao dia correto de disposição dos resíduos para 

coleta, o município possui também restrições quanto ao horário de disposição dos 

resíduos pelos munícipes, especialmente os atendidos pela coleta noturna, onde 

alguns setores têm seu início as 17 horas, sendo que em alguns bairros a orientação 

é para que os sacos sejam dispostos apenas após as 18 horas. 

Os Quadros de 7.3 a 7.5 e a Prancha 6 mostram por localidade os dias da 

semana em que são realizados os serviços de coleta convencional de resíduos.  
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Quadro 7.3 - Setorização da coleta diurna rural de resíduos sólidos domiciliares 
Localidade Dia da Coleta 

Barragem Segunda e Sexta 

Barro Branco Quarta 

Canelinha Quinta 

Cerne Sábado 

Cocho Quinta 

Copel Terça 

Estrada da Bem Faz Quinta 

Figueira Terça 

Jaguatirica Segunda e Sexta 

Lagoa Vermelha Quinta 

Paiol de Baix o Quarta 

Pouso Alegre Terça 

Ribeirão Grande Segunda e Sexta 

Ribeirão Vermelho Terça 

Taquari Quinta 

Via de Acesso Metropolitana BR 116, KM 1,5 Terça 

Vila Fumaça Quinta 

Volta Grande Sábado 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 

Quadro 7.4 - Setorização da coleta noturna urbana de resíduos sólidos domiciliares 
Localidade Dia da Coleta 

Água Doce Quarta / Sábado 

Jardim Flórida Quarta / Sábado 

Jardim Graciosa   

Jardim Ipanema Terça / Sexta Terça / Sexta 

Jardim Nesita Quarta / Sábado 

Jardim Nossa Senhora das Graças Quarta / Sábado 

JARDIM PAULISTA - Parte de 
Baixo - da Rua Pedro Dalprá Filho até a Rua José Sbalcheiro 

Segunda / Quinta 

JARDIM PAULISTA – Parte de 
cima - da Rua José Sbalcheiro até a Rua Aniballe Ferrarine 

Terça / Sexta 

Jardim Santa Fé Terça / Sexta 

Joana Olímpia Quarta e Sábado 

Moradias Timbu Quarta / Sábado 

Santa Cecília Quarta / Sábado 

Vila Chacrinha Quarta / Sábado 

Vila São Cosme Quarta / Sábado 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 
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Quadro 7.5 - Setorização da coleta diurna urbana de resíduos sólidos domiciliares 
Localidade Dia da Coleta 

Araçatuba (Rua Pedro Bagio) Terça / Sexta 

Rua Colônia Japonesa Terça e Sexta 

Área Industrial Quarta / Sábado 

Av. João Sucato Coradin Quinta 

Chácara Renascença Terça / Sexta 

Cohapar Quarta / Sábado 

Estrada Eco Resort Sexta Feira 

Engenho Velho Terça / Sexta 

Estrada do Corredor Segunda / Quinta 

Estrada do Rio Abaixo até o Cid Quarta 

Estrada do Saul Quarta 

Eugênia Maria Segunda / Quinta 

Estrada dos Queim ados Estrada do Japonês Sábado / Quarta 

Estrada Mandaçaia (Estrada do Rabito e Valdete) Sexta 

Estrada Mandaçaia (até a ponte Bocaiuva e Estrada da Leiteria) Terça e Sexta 

Estrada Mandaçaia (da igreja católica até a chácara do seu Jango 
Baco) 

Quarta e Sábado 

Estrada da EMBRATEL - Ribeirão Terça 

Imbuial Terça e Sexta 

Invernadinha Terça 

Jardim Araçatuba Quarta / Sábado 

Jardim Campina Terça / Sexta 

Jardim Ceccon Segunda / Quinta 

Jardim Colina Terça / Sexta 

Jardim Daher Terça / Sexta 

Jardim Diamante Quarta / Sábado 

João Paulo II Quarta e Sábado 

Mandassaia Terça 

Marcelinha Terça 

PR 506 Terça / Sexta 

R. Vereador Leonildo Zanona Terça / Sexta 

Roseira até a Igreja Assembleia Quinta 

Saltinho Quinta 

Santa Angelina Quarta / Sábado 

Santa Rita Segunda / Quinta 

Santa Rosa Quarta / Sábado 

Sede Terça / Sexta 

Timbu Velho (Rua Pedro Ruzenente) Quinta 

Chácara Olhos D´ Água Quinta 

Estrada da Graciosa (Campina e Q. B) Sábado 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 

 



 

 

 

 

Prancha 6 – Setores e dias da coleta convencional na área urbana 

 

  



 

 

Prancha 7 – Setores e dias da coleta convencional na área urbana 
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7.4 TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

A área de transbordo é operada pelo próprio município de Campina Grande do 

Sul, e não possui licença de operação. A área está localizada em terreno na Área 

Industrial, no final da Rua Marcos Nicolau Stapasson, com grande área de 

remanescente florestal. 

Não existe controle de entrada ou funcionário que trabalhe especificamente no 

local, sendo que o serviço de descarregamento é feito pelos coletores e motoristas 

dos caminhões da coleta convencional e o motorista do caminhão que faz o transporte 

até o aterro. 

7.4.1 Frequências e horários 

Os serviços de transbordo são executados diuturnamente, de Segunda à 

Sábado, com a execução de duas viagens por dia, uma ocorre na parte da manhã, 

com os resíduos coletados no período noturno e outra feita próximo do meio dia, 

levando os resíduos coletados no período diurno. Os resíduos são transportados por 

66 km até o aterro consorciado, conforme Prancha 8. 

7.4.2 Situação da área de transbordo 

Para a operação da unidade de transbordo, devem ser atendidas as seguintes 

especificações: 

a) Receber somente RSU classificados como Classe II – A, conforme ABNT 

– NBR 10.004/2004; 

b) Utilizar a área apenas para o transbordo dos RSU, não se prestando tal 

área à disposição final desses resíduos; 

c) Não depositar resíduos diretamente sobre o solo, devendo-se fazer uso 

de caixas estacionárias ou contêineres; 

d) Armazenar os RSU por no máximo 48 horas e em nenhum momento 

deverá constituir foco de atração de vetores; 

e) Possuir piso impermeabilizado, pelo menos nos pátios de 

descarregamento e de armazenamento temporário de RSU em caixas estacionárias 
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ou contêineres, de modo que esses resíduos, ou o chorume, não entrem em contato 

direto com o solo. Em caso de piso intertravado, este deverá receber cobertura de 

concreto com resistência suficiente para suportar cargas móveis e imóveis; 

f) Projetar e operar o sistema de drenagem de chorume da EPT de forma 

a não sofrer obstruções durante todo o período de execução da atividade; 

g) O chorume coletado nos pátios de descarregamento e armazenamento 

temporário de RSU deverá ser armazenado em caixa coletora impermeabilizada e 

destinado a tratamento adequado em unidade ambientalmente licenciada; 

h) A caixa coletora de chorume deverá ser estanque, sendo ainda, 

executada em material resistente às características físico-químicas do liquido; 

i) A área de operação do transbordo deverá ser totalmente coberta; 

j) As “caçambas”, “contêineres” ou “caixas estacionárias” deverão ser 

lonadas na parte superior durante o armazenamento temporário e transporte dos 

resíduos. 

A visita técnica realizada na área de transbordo de resíduos do município, 

possibilitou a avaliação de algumas deficiências apresentadas na estrutura física da 

área utilizada para o transbordo, deficiências na operação e manejo. Dentro os itens 

avaliados estão: 

 Plataforma de transbordo apresentando alguns problemas estruturais, 

especialmente na contenção da encosta e no correto direcionamento 

das águas pluviais; 

 Plataforma e área de operação do transbordo sem impermeabilização;  

 Área de manobra e área de operação do descarregamento sem 

impermeabilização; 

 Inexistência de área impermeabilizada no entorno da plataforma de 

transbordo; 

 Inexistência de guarita ou qualquer controle de acesso da área;  

 Inexistência de sistema de drenagem e coleta de chorume. 

Além dos problemas apontados acima, também foram observados pontos de 

lançamento de resíduos domiciliares e de entulhos nos arredores e dentro da área de 

transbordo. As Imagens a seguir ilustram as deficiências encontradas na avaliação dá 

área de transbordo do município.  
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Figura 7.6 – Problemas estruturais na plataforma de Transbordo 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Figura 7.7 – Inexistência de impermeabilização do solo na área de descarregamento

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Figura 7.8 – Área de manobra sem impermeabilização do solo 
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Fonte: Próprio Autor (2018) 

Figura 7.9 – Inexistência de sistema de coleta de chorume

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 
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Figura 7.10 – Inexistência de controle de acesso à área 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Figura 7.11 – Ponto de descarte irregular no portão de entrada do transbordo

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 



 

 

Prancha 8 – Trajeto da Unidade de Transbordo até o Aterro Sanitário 
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7.5 ATUAIS LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

7.5.1 Aterro Controlado (Classe II) – municipal 

No município de Campina Grande do Sul existe uma área específica para a 

disposição final de entulhos, galhadas e resíduos volumosos, cuja administração é de 

responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, atual prestadora dos serviços de 

remoção desses materiais.  

A área localiza-se na Rua Lino Alves da Silva, nas proximidades do centro de 

triagem de materiais recicláveis do município e da área de transbordo, no Bairro 

Industrial. 

Foi constada a ausência de licenciamento ambiental junto ao Instituto 

Ambiental do Paraná, além de facilidade de acesso de pessoas não autorizadas por 

inexistência de guarita ou vigilantes. Tal situação proporciona o lançamento irregular 

dos diversos tipos de materiais, conforme constatado in loco. As fotos a seguir 

mostram situação atual da área. 

Figura 7.12 – Entrada do Aterro Controlado.

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 
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Figura 7.13 – Disposição final de entulhos no Aterro Controlado 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Figura 7.14 – Disposição de resíduos feita por terceiros

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 
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7.5.2 Vazadouros 

Foram verificadas no município algumas áreas de disposição irregular dos 

diversos tipos de resíduos, dentre eles galhadas, resíduos domésticos, resíduos da 

construção civil, entre outros. No total, foram identificadas 12 áreas utilizadas como 

vazadouros, conforme mostra a Figura a seguir. 

Apesar da constante atuação da administração pública municipal, executada 

pela Secretaria de Infraestrutura, com a remoção e destinação final dos resíduos 

lançados, a falta de consciência e educação ambiental de determinados munícipes, 

implica nas repetidas ações de retirada dos materiais.  

Destaca-se que os custos empenhados com maquinários e mobilização de 

pessoal para a limpeza dos vazadouros, poderiam ser direcionados para diversas 

melhorias no município. As fotos abaixo mostram a situação dos pontos utilizados 

como vazadouros pela população de Campina Grande do Sul. 

Figura 7.15 – Área de disposição irregular de resíduos – Rua Celestino Ferrari 

Fonte: Próprio Autor (2018) 
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Figura 7.16 – Área de disposição irregular de resíduos – Rua Pedro Dalpra Filho 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Figura 7.17 – Área de disposição irregular de resíduos – Rua Castelo Branco

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 
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Figura 7.18 – Área de disposição irregular de resíduos – Rua Luiz Collere 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Figura 7.19 – Área de disposição irregular de resíduos – Rua Frederico Strapasson

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 



 

 

 

Prancha 9 – Vazadouros no município de Campina Grande do Sul
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7.5.3 Aterro sanitário consorciado 

As instalações do Aterro Sanitário da ESTRE AMBIENTAL, assim contratado 

pelo Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, implantou 

o CGRs – Centro de Gerenciamento de Resíduos, que são denominados de centrais 

de tratamento e disposição final de resíduos, todos dotados de modernos sistemas de 

controle com tecnologia de ponta para oferecer segurança aos clientes e proteção ao 

meio ambiente. Entre estes sistemas incluem impermeabilização do solo, drenagem 

e tratamento de líquidos percolados (chorume), captação de águas pluviais e sistema 

de remoção e queima dos gases do efeito estufa - entre os mais eficientes do mundo 

(ONU). 

Localizado na Av. Nossa Senhora Aparecida, 3188 – Santa Terezinha - 

Fazenda Rio Grande/PR, o Centro de Gerenciamento de Resíduos CGR-Iguaçu 

possui uma extensão superficial total de 267,5 Hectares dos quais 62 Hectares são 

utilizados para a implantação de toda a estrutura de tratamento e disposição de 

resíduos sólido. 

Figura 7.20 - Área do Centro de Gerenciamento de Resíduos CGR-Iguaçu 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 
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Esta unidade tem capacidade de recebimento de 75.000 ton/mês entre 

resíduos sólidos das classes II-A e II-B, conforme classificação da Norma NBR-10.004 

da ABNT. O CGR Iguaçu possui um quadro total de aproximadamente 60 

colaboradores, sendo 29 deles residentes do município de Fazenda Rio Grande. 

Figura 7.21 - Realização da impermeabilização do solo 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Algumas unidades ainda estão em processo de instalação para melhoramento 

da disposição final dos resíduos. 

INSTALAÇÃO 

Estação de Tratamento de Efluentes – 12.000 m³/mês; 

Unidade de Biorremediação – 26.000 ton/mês. 

UNIDADES DE APOIO 

Unidade de triagem de resíduos destinados a reciclagem 

Unidade de compostagem de resíduos orgânicos 

Unidade de triagem, beneficiamento e armazenamento de resíduos 

provenientes da construção civil e demolição. 
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7.6 CONSORCIAMENTO 

De acordo com a Lei 12.3005/2010, deve-se priorizar as ações de soluções 

consorciadas entre 2 (dois) ou mais Municípios para a gestão dos resíduos sólidos. 

Tratando-se da gestão consorciada, tais como coleta, transporte e destinação de 

resíduos sólidos domiciliares, o município de Campina Grande do Sul apresentou 

solução apenas na questão de destinação final consorciada, devido principalmente a 

questões logísticas, inexistência de aterro sanitário e distanciamento entre os 

municípios e vias de acesso, o que viabiliza técnica e financeiramente as operações. 

Em 2001, diante da necessidade de integração da região metropolitana na 

gestão dos resíduos sólidos, visando o estabelecimento de uma política integrada de 

gerenciamento dos resíduos sólidos, tendo como principal objetivo a proteção dos 

mananciais, foi criado o Consórcio Intermunicipal para o Gestão dos Resíduos Sólidos 

Urbanos – CONRESOL. 

De acordo com o Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal para 

Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, é considerado: 

“A necessidade de providências comuns e compartilhadas, visando os 

princípios norteadores da Administração Pública, principalmente o da 

economicidade e o interesse comum dos signatários na 

universalização do direito ao meio ambiente equilibrado, por 

intermédio da implantação de sistema de gerenciamento de resíduos 

sólidos e o amparo da legislação vigente, os Municípios de Almirante 

Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo 

Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio 

Grande, Mandirituba, Pinhais, Quatro Barras, Quitandinha e São José 

dos Pinhais todos do Estado do Paraná, representados pelos Prefeitos 

Municipais infra-assinados, alteram a natureza jurídica do Consórcio e 

firmam o presente protocolo de intenções a fim de adequá-lo às 

disposições da Lei Federal 11.107 de 06 de abril de 2005 e do Decreto 

6.017 de 17 de Janeiro de 2007.” 
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7.7 SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

7.7.1 Prestação dos serviços de coleta seletiva 

Assim como a coleta convencional de RSD, no município de Campina Grande 

do Sul a coleta seletiva é executada pelo município, especificamente pelo 

Departamento de Meio Ambiente, ligado à Secretaria de Infraestrutura. 

Após coletados, os materiais recicláveis são encaminhados para a recém 

formada associação de catadores de Campina Grande do Sul, as quais são 

responsáveis pela triagem, pesagem, enfardamento e venda dos materiais. O material 

excedente é repassado para duas empresas de beneficiamento de materiais 

recicláveis. 

Para a execução da coleta seletiva o município distribui sacolas verdes com 

objetivo de diferenciar resíduos recicláveis de resíduos orgânicos e rejeitos, coletados 

pela coleta convencional. A distribuição das sacolas ocorre duas vezes por semana. 

Ao verificar problemas na separação dos resíduos recicláveis e não recicláveis, 

o munícipe deixa de receber a sacola verde e deixa de ter seu resíduo recolhido pelo 

serviço, além de responder por infração ambiental. 

A coleta seletiva ocorre, na maioria das localidades, no mesmo dia em que a 

coleta convencional, fato este que colabora para a contaminação de materiais 

recicláveis ou falhas no serviço, tanto por parte dos coletores quanto por parte da 

população. 

Estas falhas foram verificadas in loco por meio da observação de muitas 

sacolas verdes, que deveriam ser encaminhadas para a coleta seletiva e que foram 

destinadas por meio da coleta convencional para a área de transbordo. 

Por meio de observações e por meio da gravimetria foi possível dimensionar a 

ineficiência da coleta seletiva com relação ao potencial de reciclagem dos resíduos, 

onde observou-se que quase metade dos resíduos da coleta convencional possuem 

potencial para serem reciclados. O contrário também ocorre, sendo que quase metade 

dos resíduos encaminhados para a associação de catadores são orgânicos ou 

rejeitos, encaminhados para o aterro. 
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Figura 7.22 - Fluxograma da prestação dos serviços de coleta seletiva de Campina 
Grande do Sul 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
    

 

 
  

  
167 

Figura 7.23 – Grande quantidade de sacolas verdes (coleta seletiva) encaminhadas 
para o Transbordo 

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 

Figura 7.24 – Quantidade significativa de rejeitos entre os materiais recicláveis 
encaminhados para a associação de catadores

 
Fonte: Próprio Autor (2018) 
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7.7.2 Cobertura do serviço de coleta seletiva (CS) 

A cobertura do serviço de coleta seletiva, assim como da coleta convencional, 

possui 100% de abrangência territorial, porém, não é possível garantir que toda a 

população participe com a separação e correto acondicionamento para posterior 

coleta, devendo sempre ocorrer ações de sensibilização para maior adesão da 

população ao serviço. 

A coleta seletiva segue o mesmo padrão de setorização da coleta convencional, 

utilizando os bairros como setores e dividindo a coleta em dois turnos, diurno e 

noturno. 

O serviço de coleta seletiva poderá ser, a critério da Prefeitura, sustado nos 

feriados civis e religiosos, sendo responsabilidade o atendimento ao disposto na 

legislação trabalhista, ou outros dispositivos legais, como decorrência dessa 

exigência. 

7.7.3 Setorização, frequência e horários da coleta seletiva 

A seguir, estão relacionadas as áreas da cidade de acordo com seus 

respectivos turnos e frequências, juntamente com seus bairros de abrangência, tudo 

fazendo parte do serviço de coleta seletiva prestado pelo município de Campina 

Grande do Sul. 
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Quadro 7.6 - Setorização da coleta seletiva diurna rural 
Localidade Dia da Coleta 

Barragem Segunda e Sexta 

Barro Branco Quarta 

Canelinha Quinta 

Cerne Sábado 

Cocho Quinta 

Copel Terça 

Estrada da Bem Faz Quinta 

Figueira Terça 

Jaguatirica Segunda e Sexta 

Lagoa Vermelha Quinta 

Paiol de Baix o Quarta 

Pouso Alegre Terça 

Ribeirão Grande Segunda e Sexta 

Ribeirão Vermelho Terça 

Taquari Quinta 

Via de Acesso Metropolitana BR 116, KM 1,5 Terça 

Vila Fumaça Quinta 

Volta Grande Sábado 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 

Quadro 7.7 - Setorização da coleta seletiva noturna urbana  
Localidade Dia da Coleta 

Água Doce Quarta / Sábado 

Jardim Flórida Quarta / Sábado 

Jardim Graciosa Terça / Sexta Terça / Sexta 

Jardim Ipanema Quarta / Sábado 

Jardim Nesita Quarta / Sábado 

Jardim Nossa Senhora das Graças Segunda / Quinta 

JARDIM PAULISTA - Parte de 
Baixo - da Rua Pedro Dalprá Filho até a Rua José Sbalcheiro 

Terça / Sexta 

JARDIM PAULISTA – Parte de 
cima - da Rua José Sbalcheiro até a Rua Aniballe Ferrarine 

Terça / Sexta 

Jardim Santa Fé Quarta e Sábado 

Joana Olímpia Quarta / Sábado 

Moradias Timbu Quarta / Sábado 

Santa Cecília Quarta / Sábado 

Vila Chacrinha Quarta / Sábado 

Vila São Cosme Quarta / Sábado 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 
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Quadro 7.8 - Setorização da coleta diurna urbana de resíduos sólidos domiciliares 
Localidade Dia da Coleta 

Araçatuba (Rua Pedro Bagio) Quarta 

Rua Colônia Japonesa Terça 

Área Industrial Terça 

Av. João Sucato Coradin Quinta 

Chácara Renascença Segunda 

Cohapar Terça 

Estrada Eco Resort Sexta Feira 

Engenho Velho Segunda 

Estrada do Corredor Sexta 

Estrada do Rio Abaixo até o Cid Quinta 

Estrada do Saul Sexta 

Eugênia Maria Quarta Não tem 

Estrada dos Queim ados Estrada do Japonês Segunda 

Estrada Mandaçaia (Estrada do Rabito e Valdete) Segunda feira 

Estrada Mandaçaia (até a ponte Bocaiuva e Estrada da Leiteria) Quarta Feira 

Estrada Mandaçaia (da igreja católica até a chácara do seu Jango 
Baco) 

Terça feira 

Estrada da EMBRATEL - Ribeirão Segunda 

Imbuial Quinta 

Invernadinha Terça 

Jardim Araçatuba Segunda 

Jardim Campina Sexta 

Jardim Ceccon Segunda 

Jardim Colina Quarta 

Jardim Daher Terça 

Jardim Diamante Terça 

João Paulo II Segunda 

Mandassaia Não tem 

Marcelinha Quarta 

PR 506 Quarta 

R. Vereador Leonildo Zanona Quinta 

Roseira até a Igreja Assembleia Quinta 

Saltinho Terça 

Santa Angelina Sexta 

Santa Rita Terça 

Santa Rosa Segunda 

Sede Quinta 

Timbu Velho (Rua Pedro Ruzenente) Quinta 

Chácara Olhos D´ Água Sábado 

Estrada da Graciosa (Campina e Q. B) Quarta 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018) 



 

 

Prancha 10 – Setores e dias da coleta seletiva na área rural 

  



 

 

 

Prancha 11 – Setores e dias da coleta seletiva na área urbana 
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7.8 GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Conforme exposto anteriormente, não existe no município de Campina Grande 

do Sul legislação que classifique ou diferencie os grandes geradores de resíduos 

sólidos, constando no Código de Posturas apenas a exigência de aprovação do plano 

de gerenciamento de resíduos, para a obtenção do Alvará de Licença de 

estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço.  

Por experiências anteriores e pelo porte do município, podemos listar a 

seguinte quantificação de estabelecimentos que se caracterizam como grandes 

produtores individuais de resíduos sólidos urbanos em Campina Grande do Sul, 

segundo IPARDES (2018). 
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Tabela 7.1 - Número de estabelecimentos de possíveis grandes geradores segundo as 
atividades econômicas 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 
(SETORES E SUBSETORES) 

ESTABELECIMENTOS 

INDÚSTRIA 103 

Extração de minerais 4 

Transformação 99 

Produtos minerais não metálicos 1 

Metalúrgica 16 

Mecânica 14 

Material elétrico e de comunicações 1 

Material de transporte 1 

Madeira e do mobiliário 11 

Papel, papelão, editorial e gráfica 4 

Borracha, fumo, couros, peles e 
produtos similares e indústria diversa 

6 

Química e Matérias plásticas 28 

Têxtil, do vestuário e artefatos de 
tecidos 

2 

Calçados - 

Produtos alimentícios, de bebida e 
álcool etílico 

15 

Serviços industriais de utilidade 
pública 

- 

CONSTRUÇÃO CIVIL 47 

COMÉRCIO 355 

Comércio varejista 318 

Comércio atacadista 37 

SERVIÇOS 221 

Instituições de crédito, seguros e de 
capitalização 

10 

Adm. de imóveis, Serviços técnicos 
profissionais, Auxiliar de atividade 

econômica 
52 

Transporte e comunicações 37 

Serviços de alojamento, 
alimentação, reparo, manutenção, 

radiodifusão e televisão 
83 

Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários 

20 

Ensino 16 

Administração pública direta e 
indireta 

3 

AGROPECUÁRIA 29 

TOTAL 755 

Fonte: IPARDES (2018) 
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7.9 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA 

7.9.1 Prestação dos serviços públicos de limpeza urbana 

No município de Campina Grande do Sul os serviços públicos de limpeza 

urbana, conjunto de atividades previstas no Art 7º da Lei 11.445 de 2007 que 

compreendem a varrição, capina e poda em vias e locais públicos, são executados 

em sua maioria por corpo técnico do próprio município, com alguns casos de 

terceirização.   

Até o primeiro semestre de 2018 os serviços de varrição foram executados pela 

administração pública direta por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura - 

Departamento de Serviços Públicos.  

Os serviços de capina e roçada estão a cargo de empresa terceirizada 

contratada por meio do contrato nº 04/2018, Pregão nº 174/2017, cujo objeto versa 

sobre a contratação de empresa especializada para execução de serviços de roçada 

nas vias urbanas do município. 

7.9.2 Cobertura dos serviços públicos de limpeza urbana 

O município de Campina Grande do Sul não possui regularidade na execução 

dos serviços públicos de limpeza urbana, não existindo frequência ou setor fixo para 

a execução da maioria dos serviços, sendo os mesmos executados por demanda, em 

especial os serviços de capina e roçada e os de varrição. 

O serviço de varrição executado pela administração pública possui muitas 

deficiências, desde a escassez de colaboradores para a execução dos serviços, até a 

falta de planejamento estratégico. 

Existem pouco mais de 70 mil metros lineares de vias no município, ou seja, 

mais de 140 mil metros lineares de guias e sarjetas para a execução de serviços de 

varrição. Segundo técnicos da prefeitura, apenas algumas vias principais da Sede do 

município e as principais vias do bairro Jardim Paulista possuem varrição frequente, 

sendo que as demais áreas do município não são cobertas com este serviço.  

O serviço de varrição é executado por menos de 6 funcionários, sendo 4 do 

quadro próprio de funcionários e dois terceirizados. A estimativa é que sejam varridas 

2,2 mil km lineares de vias por ano em Campina Grande do Sul. 
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Com relação ao serviço de roçada, o contrato prevê a execução em 1,6 milhões 

de metros quadrados de praças, canteiros centrais e jardins públicos, sendo que os 

resíduos provenientes dos serviços são de responsabilidade da empresa contratada, 

ficando o município responsável por fiscalizar tal coleta.  

Além do serviço de roçada na área urbana, o município também contratou 

empresa para execução dos serviços na s vias da área rural, por meio do Processo 

Licitatório nº 175/2017 foi assinado o contrato nº 05/2018 com objeto que versa sobre 

a contratação de empresa especializada para execução de serviços de roçada nas 

vias rurais do município, sendo que o contrato prevê a execução dos serviços em 250 

quilômetros lineares de vias. 

A poda das árvores é realizada em toda a área urbana do município. Para esta 

atividade são destinados 16 funcionários, os quais também são responsáveis pela 

coleta de galhos, RCC, resíduos volumosos e resíduos de roçadas de grama. 

Figura 7.25 – Execução dos serviços de roçada na área urbana 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 
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Figura 7.26 – Execução dos serviços de roçada nas estradas rurais 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 

7.10 COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCC), 

RESÍDUOS VERDES E VOLUMOSOS 

7.10.1 Prestação dos serviços de coleta e destinação 

O município de Campina Grande do Sul não possui instrumentos jurídicos que 

regulamentem o gerenciamento de resíduos da construção civil e demolição ou seu 

transporte e destinação final, sendo que o município ainda não elaborou seu Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), importante 

instrumento para o planejamento do gerenciamento deste tipo de resíduo exigido pela 

resolução CONAMA Nº 307/2002. 

A não existência de instrumento de planejamento faz com que o município não 

possua diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades 

dos pequenos geradores e nem exigência de elaboração e apresentação de Planos 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos 
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grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os 

geradores, conforme disciplina o Art. 6º da Resolução CONAMA Nº 307/2002. 

O fato de inexistir este planejamento e regulamentação das diretrizes a serem 

tomadas em caso de geração de RCC, faz com que o gerador deposite ou descarte 

de maneira irregular os resíduos em locais baldios, públicos ou privados, ou até 

mesmo em logradouros e vias públicos, como pode ser verificado nos vazadouros 

existentes, mesmo o município tendo o poder de aplicar multas ao exercício desta 

ação. 

Os RCC e resíduos volumosos e verdes depositados de maneira irregular em 

locais públicos são coletados pela Prefeitura Municipal, sob responsabilidade e 

cronograma da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, que conta 

com uma equipe de recolhimento, caminhão e maquinário, sendo depositados no 

Aterro Controlado para resíduos de classe II localizado no bairro industrial. 

Para a coleta dos RCC, resíduos verdes e volumosos o município conta com 

corpo técnico formado por: 02 encarregados, 05 motoristas, 03 operadores de 

máquinas e 06 operários que utilizam 02 caminhões truck, 03 caminhões toco e 03 

retroescavadeiras. 

Não existe no Município unidade recicladora de RCC pública ou consorciada, 

nem mesmo pontos cadastrados e licenciados, aptos para recebimento, triagem e 

armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da 

área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de 

pequenos geradores às áreas de beneficiamento (CONAMA Nº 307/2002), fato que 

aumenta a probabilidade de descartes irregulares. 

Foi verificada na região a existência de uma empresa privada sediada em 

Quatro Barras que possui caçambas estacionarias para o armazenamento temporário 

de RCC, realizando posterior coleta, transporte e destinação final dos resíduos, 

porém, o Poder Público de Campina Grande do Sul não realiza fiscalização da atuação 

desta empresa no território do município. 
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Figura 7.27 – Caminhão utilizado na coleta de entulhos 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 

7.11 COLETA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

7.11.1 Prestação e fiscalização dos serviços nas unidades públicas municipais 

No município de Campina Grande do Sul, a prestação de serviços de coleta de 

lixo hospitalar e transporte das embalagens até a unidade incineradora de resíduos 

de estabelecimentos municipais de saúde são realizados por empresa terceirizada, 

conforme Contrato no 02/2015 que está em seu terceiro termo aditivo, cuja fiscalização 

do cumprimento do referido contrato, cabe à Prefeitura Municipal, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Saúde, seguindo as prerrogativas da RDC 306/2004 

(ANVISA) e resoluções CONAMA Nº 237/97 e Nº 358/2005 e demais determinações 

estaduais e federais.  

O acondicionamento dos RSS dos postos de saúde é de responsabilidade de 

cada unidade, sendo que a empresa contratada disponibilizada materiais para o 

acondicionamento como caixas de papelão para materiais perfurocortante e 

bombonas para o acondicionamento externo dos resíduos. Após a coleta e transporte 
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do RSS, a empresa contratada realiza a incineração dos resíduos. Os serviços são 

prestados de acordo com o fluxograma apresentado na Figura 7.28. 

Figura 7.28 – Fluxograma da prestação dos serviços de coleta de RSS das unidades 
de Saúde Pública de Campina Grande do Sul 

 
Fonte: Próprio Autor (2018).  
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7.11.2 Cobertura do serviço de coleta de RSS dos estabelecimentos públicos 

Os resíduos coletados são gerados nos estabelecimentos municipais de saúde 

e caracterizam-se pela possibilidade de contaminação em caso de não realização de 

coleta e destinação ambientalmente adequada. Nos estabelecimentos municipais de 

saúde são gerados variados tipos de materiais, os quais são classificados como: Lixo 

Comum e Resíduos Tipo A, B e E.  

O gerenciamento destes materiais se inicia na fonte geradora, onde ocorre a 

segregação parcial, os resíduos são acondicionados em sacos plásticos, bombonas 

plásticas e caixas, armazenados, de onde são coletados de 2 a 3 vezes ao mês, ou 

de acordo com as demandas de geração. 

Segundo o Edital de Licitação nº 154/2014, a empresa deve fazer o 

recolhimento dos resíduos infectados dos estabelecimentos prestadores de serviços 

de saúde pertencentes à rede municipal, conforme apresentado no Quadro 7.9. 

Quadro 7.9 – Prestadores de serviços de saúde da rede municipal atendidos pela 
coleta de RS 

Unidade de 
Saúde 

Nome Endereço 

US Jardim 
Paulista 

Unidade de Saúde Conceiçao Maria de Andrade Rua José Romagnani, 23 

US Caic Unidade de Saúde Caic Rua Celestino Ferrarini, 383 

US Araçatuba Unidade de Saúde Manoel Alves Kustel Rodovia do Caqui, 3166 

US Santa Rosa Unidade de Saúde João Hamilton Belo Rua Julio Guidolin, 72 

US Sede Unidade de Saúde Dacyr Siqueira Trevisan Rua Doutor João Candido, 
812 

US Timbu Unidade de Saúde Henrique Ferreira Travessa do Lazer, 91  

US Paiol de 
Baixo 

Unidade de Saúde Paiol de Baixo Rodovia BR 116, Km 50 

US Barragem Unidade de Saúde Pedro Casemiro Rodrigues Rodovia BR 116, Km 37 

US Jaguatirica Unidade de Saúde Professora Elvira Tavares de 
Sant'Ana Camargo 

Rua Principal s/n 

US Canelinha Unidade de Saúde Rosalinda Belo de Santana Estrada da Canelinha s/n 

US 
Cerne/Taquari 

Unidade de Saúde Jorge Ribeiro Camargo Estrada do Taquari s/n 

US Ribeirão Unidade de Saúde Zacarias Sant'Ana do 
Nascimento 

Rua Principal s/n 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 
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7.11.3 Gerenciamento dos RSS pelos prestadores públicos de serviços de 

saúde 

Não foi encontrada cópia do PGRSS de Campina Grande do Sul, apesar dos 

técnicos confirmarem que o mesmo foi elaborado no ano de 2005. Assim, considerou-

se que o município possui deficiência no planejamento das ações de gerenciamento 

dos RSS. 

Após visita técnica em determinados estabelecimentos, constatou-se que o 

armazenamento e o acondicionamento possuem algumas falhas e não respeitam 

todas as normas ABNT-NBR 9191, ABNT-NBR 7.500, ABNT-NBR 12.235 e a RDC Nº 

306/2004.  

Os resíduos do tipo A são embalados em sacos brancos leitosos com 

identificação, os do tipo B são coletados junto com os infectantes, mas em 

embalagens e cargas veiculares separadas, os do tipo E são armazenados em 

recipientes rígidos, tipo Descarpack e sacos brancos leitosos. O transporte é é 

executado por profissionais habilitados para coletar e transportar resíduos perigosos, 

de acordo com as normas e leis vigentes no país. 

Porém, foram observadas falhas especialmente nos locais de armazenamento 

temporário dos resíduos, onde, apesar de estarem em recipientes próprios, estavam 

em contato com o tempo, alguns molhados e dispostos em locais sem cobertura ou 

impermeabilização, ou em locais de fluxo de pessoas. Observou-se também acumulo 

além do normal, sendo relatado pelos funcionários das U.S. que a coleta estaria 

atrasada. 

Os resíduos do Tipo D, que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares, são descartados em sacos pretos e transportados pela coleta 

convencional. 

Para ilustrar o gerenciamento dos RSS pelos prestadores de serviços públicos 

de saúde, apresenta-se abaixo o registro fotográfico sobre o tema, em visita técnica 

realizada em maio de 2018. 
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Figura 7.29 – Acumulo de RSS expostos ao tempo – US Jardim Paulista 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 

Figura 7.30 – RSS expostos ao tempo fora do local de armazenagem – US CAIC

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 
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Figura 7.31 – Acumulo de RSS – US CAIC 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 

Figura 7.32 – RSS armazenados no almoxarifado – US Araçatuba

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 
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Figura 7.33 – Acumulo de RSS dispostos em local exposto ao tempo – US Sede 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 

Figura 7.34 – RSS misturado com outros tipos de resíduos – US Santa Rosa

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 



 

 
 

 

Prancha 12 – Localização das Unidades de Saúde municipais 
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7.11.4 Geradores Privados 

Os estabelecimentos privados de saúde também devem seguir as normativas 

da resolução CONAMA Nº 358/2005 e são aplicados, de acordo com seu Art. 1º  

 (...) a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde 
humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de 
trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; 
necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 
embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de 
medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; 
estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de 
controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; 
importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para 
diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; 
serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares 
(CONAMA Nº 358/2005). 

 

A coleta, transporte e destinação final dos geradores privados de RSS, ficam 

sendo de responsabilidade do empreendimento, considerando todas as clinicas de 

saúde, laboratórios, clinicas odontológicas e também clinicas veterinárias e pet shops 

que necessitem da coleta do RSS, ficando a cargo da Vigilância Sanitária fiscalizar o 

cumprimento do PGRSS, bem como as normativas vigentes sobre acondicionamento, 

tratamento e destinação final dos materiais. 

7.12 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

A infraestrutura física instalada no município de Campina Grande do Sul para 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana, de responsabilidade da Secretaria 

de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, é constituída de dois prédios 

administrativos, oficina de manutenção, central de triagem, além da já descrita área 

de transbordo, aterro controlado e aterro sanitário privado utilizado por meio do 

CONRESOL. 

Um dos prédios administrativos está localizado na Rua Col. Monteiro, 369, em 

casa com bom estado de conservação, de aproximadamente 100m² onde funciona o 

Departamento de Meio Ambiente, responsável pela maioria dos serviços relacionados 

aos resíduos sólidos. 

O outro prédio administrativo funciona na Rua Valdomiro de Souza Hathy, 346, 

em um prédio com estado de conservação ruim, com problemas de acessibilidade que 

funciona no segundo andar de um barracão localizado no pátio de máquinas 
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No mesmo endereço funciona a oficina de manutenção e garagem para os 

veículos que prestam serviços de coleta de resíduos e outros tipos de serviços. O 

pátio de maquinas conta com uma área total de 5.000 m² e uma área construída de 

1.000 m². Na área construída do pátio de máquinas está localizada a oficina mecânica, 

funilaria, garagem para veículos e maquinários, lavador e sanitários. No local foram 

observados problemas estruturais nas garagens, além de problemas com passivos 

ambientais e resíduos dos serviços de manutenção dos veículos. O pátio não possui 

pavimentação, ocasionando problemas com poeiras, entre outros. 

Figura 7.35 – Vista para o pátio de máquinas do município 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 

O Centro de Triagem de Resíduos Sólidos possui estrutura com equipamentos 

próprios para exercer a triagem e segregação dos resíduos do município de Campina 

Grande do Sul. Com uma estrutura construída de 490m², sendo: 04 docas de 

armazenamento de material reciclável coberto e fechado, escritório, sala de aula, 

cozinha, refeitório, 02 banheiros, almoxarifado, galpão de prensa e pesagem, galpão 

de triagem dos materiais, platô de manobras e descarga e balança rodoviária. Maior 

detalhamento da Central de Triagem será feito no próximo item do Plano. 



 

 

 

Prancha 13 – Infraestrutura dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos 
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8 ASPECTOS SOCIAIS 

No município de Campina Grande do Sul existem 54 catadores cadastrados no 

Departamento de Meio Ambiente que realizam informalmente coletas difusas por todo 

o território do município, especialmente no Jardim Paulista.  

Além disso, dos 38 cadastrados no CadÚnico, 8 não são considerados 

catadores efetivos, pois, declaram, em visita domiciliar realizada por técnicos da 

Prefeitura, que fizeram o cadastrado como catadores de recicláveis apenas prevendo 

um trabalho auxiliar, caso futuramente viessem a ficar desempregados, declararam 

ainda, que possuíam trabalho fixo remunerado no momento da visita, e portanto, 

foram aconselhados a suspender o cadastro de catador no CadÚnico. 

Os 16 catadores cadastrados no Departamento de Meio Ambiente que não 

possuem inscrição no CadÚnico, não fazem parte de nenhuma associação ou 

cooperativa. 

Em 2015 o município de Campina Grande do Sul assinou um Acordo Judicial, 

decorrente da Ação Civil Pública de Autos nº. 0001205-66.2013.5.09.0088 se 

comprometendo a assessorar os catadores de baixa renda na formação de uma 

associação de catadores, para isso o município precisou cadastrar todos os catadores 

do município e fazer um diagnóstico da situação de renda destes catadores, pois, 

segundo o Acordo Judicial, só poderia fazer parte da associação as pessoas 

cadastradas no CAD Único. 

O referido acordo traz algumas obrigações do município que incluem desde a 

elaboração e aprovação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

assessoramento técnico e jurídico a formação da associação, fornecimento de 

condições técnicas para o funcionamento da associação, incluindo os associados na 

cadeia de serviços da coleta seletiva, realização de campanhas de sensibilização 

quanto a coleta seletiva, entre outros. 

8.1 CATADORES NAS RUAS 

Apesar da existência de associações de catadores, assim como quase a 

totalidade dos municípios brasileiros, o município de Campina Grande do Sul possui 

aproximadamente 30 “catadores de rua” atuando em todo o seu território, onde o 
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desemprego ou falta de qualificação, obriga os trabalhadores a atuarem na coleta 

informal de materiais recicláveis.  

A maioria destes catadores avulsos são pessoas com mais de 40 anos que já 

possuem uma rotina de catação individualisada, dificultando a sensibilização quanto 

à importancia de se trabalhar em associação. Além disso, muitos são coopitados por 

atravessadores. 

Figura 8.1 – Catadores nas ruas 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 

8.2 ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 

ARECAMP 

Por consequência do já citado Acordo Judicial celebrado entre município e 

Ministério do Trabalho, está sendo organizada em Campina Grande do Sul uma 

associação de catadores de materiais recicláveis, com todo assessoramento dos 

técnicos da prefeitura. 

Em consulta pública o Município verificou a existência de uma cooperativa de 

catadores de nome COOPERGRANSUL e uma Associação de Moradores e 

Recicladores da Moradias Timbu.  
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Ambas apresentaram proposições para o gerenciamento dos resíduos 

municipais e conjuntamente foram analisadas para a possível contratação, porém, as 

propostas apresentadas por estas ao município contemplavam também a coleta dos 

resíduos municipais  

Também foi verificado a existência de associados/cooperados que exerciam 

atividade fixa remunerada além da atividade de catação de materiais recicláveis. Foi 

constatado que alguns associados/cooperados de ambas faziam parte do quadro 

efetivo ou comissionado de funcionários da Prefeitura Municipal.  

Tendo em vista a impossibilidade da Cooperativa e da Associação existentes 

em se enquadrarem nos requisitos apresentados no Acordo Judicial, o município 

optou pelo assessoramento na formalização de uma nova associação constituída 

apenas de pessoas físicas de baixa renda e que tenham a catação como única fonte 

de renda, devidamente cadastrados no CadÚnico, conforme preconizam a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10 e a Lei de Licitações n°8.666/93. 

A ARECAMP conta com 8 associados que trabalham na triagem e prensa e 

armazenagem dos resíduos recicláveis para posterior venda, os trabalhos são 

realizados na Central de Triagem do município, localizada na Área Industrial. 

A renda média dos associados é de R$ 420,00, todos possuem baixa renda e 

cadastro no CadÚnico e todos são catadores efetivos, conforme exigências do 

Ministério do Trabalho. 

O município de Campina Grande do Sul deverá promover e comprovar a 

inclusão da ARECAMP no processo de coleta seletiva e reciclagem, contratando-a 

por uma vigência de 5 anos para o compartilhamento da gestão dos resíduos sólidos. 

Para isso o município deverá promover campanhas de educação ambiental 

periódicas para sensibilização quanto à segregação correta dos resíduos, bem como 

para que a população reconheça na associação um parceiro para a melhoria das 

condições ambientais do município. 

Para cumprir algumas dessas exigências o município já garantiu um espaço 

físico com galpão próprio e local para armazenagem dos resíduos e estruturou a 

Central de Triagem, descrita no item anterior. 

A Central de Triagem possui estrutura planejada com equipamentos próprios 

para exercer a triagem e segregação dos resíduos do município de Campina Grande 

do Sul. Possui estrutura construída de 490m², sendo: 04 docas de armazenamento de 
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material reciclável coberto e fechado, escritório, sala de aula, cozinha, refeitório, 02 

banheiros, almoxarifado, galpão de prensa e pesagem, galpão de triagem dos 

materiais, platô de manobras e descarga e balança rodoviária. 

Quadro 8.1 – Prestadores de serviços de saúde da rede municipal atendidos pela 
coleta de RS 

Equipamento 
 

Quantid
ade 

Especificação 

 
 
Moega Metálica 

 
 
01 

Moega metálica para recepção de lixo, capacidade de 
30m³ em chapas de aço carbono ASTM A-36 e estrutura 
em perfis laminadas, plataforma lateral de operação com 
corrimão tubular de proteção 

 
 
Braço Mecânico 

 
 
01 

Braço mecânico tipo rastelo com funcionamento 
hidráulico e acionamento direto por motor elétrico. 
Alcance de 5m acoplado na moega de recepção.  

 
 
Sistema de Triagem 
(estira) 

 
 
01 

Estira construída em chapas de carbono ASTM A-36 com 
14,0 m de comprimento, 1,1cm de largura e 0,95 cm de 
altura do solo. Acionamento indireto por motor e redutor 
com roletes galvanizados diâmetro de 3”. 

 
Container Metálico tipo 
Cilindro 

 
25 

Contêiner metálico de chapas de aço carbono tipo 
cilíndrico com capacidade de 100 l e alças para 
transporte  

Carrinho Metálico 04 Carrinho metálico porta container com rodas de borracha 
maciça 

 
 
 
 
Moinho Triturador 

 
 
 
 
01 
 

Moinho triturador para lixo tipo martelos, confeccionado 
em chapas de aço carbono ASTM A-36, acionamento 
indireto por motor elétrico 30 CV, rotor para 12 martelos 
em aço-liga e 01 grelha de dilaceração com 01 peça bica 
de alimentação do moinho tipo balística, para eliminação 
de materiais não trituráveis com duto de descarga lateral 
e plataforma lateral de sustentação do moinho. 

 
 
Prensa Hidráulica 
(Papel / Papelão) 

 
 
01 

Prensa hidráulica vertical para enfardamento de papel, 
papelão, plástico fino e PET.  Prensa para fardos de 150 
kg com chave elétrica  de partida direta e cabo elétrico de 
5m. 

 
Prensa Hidráulica 
(Latas Alumínio) 

 
01 

Prensa hidráulica vertical para enfardamento de latas 
metálicas e alumínio.  Prensa para fardos de 50 kg com 
chave elétrica  de partida direta e cabo elétrico de 5m. 

 
 
Peneira Rotativa 
Cilíndrica 

 
 
 
01 

Peneira rotativa cilíndrica com capacidade de 6t/h 
comprimento de 3,00 m, diâmetro de 0,90 m, estrutura 
em vigas laminadas,malha de peneiramento diâmetro ¾” 
com chave elétrica  de partida direta e moega metálica 
acoplada.  

Carrinho Metálico  05 Carrinho metálico com capacidade 250 L. 

 
 
Balança Elétrica Móvel  

 
 
01 

Balança elétrica móvel com indicação com indicação 
digital sem coluna com capacidade de 300kg fração de 
50g e plataforma 40cmx40cm 

 
Balança Rodoviária  

 
01 

Balança rodoviária  eletrônica com capacidade de 40 
toneladas, plataforma com as dimensões 9,00 x 3,00 
Atende portaria do INMETRO 263/94   

Lavadora de alta pressão 01 Lavadora de alta pressão móvel, água fria com tensão 
trifásica 110v e freqüência 60Hz, pressão de 
trabalho2400psi e vazão 900L/h. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 
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De acordo com o pedido de Licença de Ambiental simplificada (LAS) ao órgão 

ambiental estadual Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em 07/07/2017, requerimento 

nº. 40902, o centro de triagem de resíduos sólidos recicláveis terá seu funcionamento 

com até 20 funcionários. O centro de triagem de resíduos de Campina Grande do Sul, 

com os equipamentos acima mencionados pode processar até 20 toneladas/dia de 

resíduos. 

Figura 8.2 – Esteira da Central de Triagem

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 
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Figura 8.3 – Prensa hidráulica 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 

Figura 8.4 – Bags para separação dos materiais
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Fonte: Próprio Autor (2018). 

Figura 8.5 – Prensa horizontal 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 

Figura 8.6 – Material prensado e fardado 

 
Fonte: Próprio Autor (2018). 
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9 ESTRUTURA FINANCEIRA 

A análise da estrutura financeira relativa aos serviços de limpeza urbana do 

município de Campina Grande do Sul se dará pelo estudo do cálculo das taxas 

utilizadas para arrecadação e custeio do sistema, especificamente o sistema de 

coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e os serviços públicos de 

limpeza urbana, além de análise das despesas e receitas do sistema. 

9.1 TAXA DE COLETA DE LIXO E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 

A Lei Complementar nº 1/2005 que dispõe sobre o código tributário municipal 

de Campina Grande do Sul e dá outras providências, traz em seu Capítulo II a questão 

das taxas dos serviços público, que compreendem, de acordo com o Art. 81, a taxa 

de coleta de lixo ou contribuição equivalente a esse serviço e a taxa de limpeza 

pública. 

A Taxa ou Contribuição de Coleta do Lixo, atualmente cobrada junto à tarifa de 

água, tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo contribuinte ou colocado 

à sua disposição, e é cobrada mensalmente da seguinte forma: 

a) Unidades residenciais (por domicílio): 2,61 URF; 

b) Unidades comerciais (por estabelecimento): 4,74 URF. (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 25/2016). 

A taxa ou contribuição de coleta de lixo deverá ser atualizada anualmente, com 

base no custo efetivo do serviço de coleta de lixo. Além disso, nos locais onde seja 

prestado apenas o serviço de coleta de lixo reciclável, esta corresponderá a 80% dos 

valores mencionados nas líneas a e b do inciso I deste artigo, podendo ser cobrado 

em conjunto com outro tributo, bem como através de boleto bancário com os valores 

da anuidade ou mensalidade. 

Já a Taxa de Limpeza Pública terá a cobrança do valor de 0,5 Unidades de 

Referência Fiscal por metro de testada do imóvel. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 32/2017). 
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9.2 REMUNERAÇÃO E CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A relação de Tributos Arrecadados com a execução dos serviços de 

gerenciamento de resíduos sólidos, entre os anos de 2014 até 2017, de Campina 

Brande do Sul estão disponíveis no Portal da Transparência do Município2. 

Tabela 9.1 – Tributos arrecadados entre 2014 e 2017 
NATUREZA DA RECEITA 2014 2015 2016 2017 

Taxa de limpeza pública 70,92 - 38.510,39 41.517,80 

Serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destino final de 
resíduos 

1.688.439,50 2.039.488,45 2.196.265,60 2.210.042,69 

TOTAL 1.688.510,42 2.039.488,45 2.234.775,99 2.251.560,49 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 

Utilizando o ano de 2016 como base, por conta dos demais dados de gestão 

também se tratarem do mesmo ano, é possível observar que o município arrecado 

pouco mais de 2,2 milhões de reais, grande maioria com a cobrança pela prestação 

dos serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos. 

É possível observar que a cobrança pela taxa de limpeza urbana começou a 

ser cobrada em 2014, porém, só a partir de 2016 é que, efetivamente, os recursos 

passam a ser consideráveis para os cofres públicos. 

Os custeios dos serviços de gerenciamento sólido do ano de 2016 utilizados 

para esta análise foram englobados em duas categorias de acordo com a taxa de 

cobrança dos serviços, ou seja, custeio de serviços de limpeza pública e custeio de 

serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos, conforme demonstrado na 

Tabela a seguir. 

Tabela 9.2 – Custeio dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos (2016) 

Tipo de Serviço Prefeitura 
Empresas 
Privadas 

Total 

Coleta de resíduos domiciliares e 
públicos 

2.197.594,34 - 2.197.594,34 

Varrição de logradouros públicos 199.130,60 445.250,00 644.380,60 

Total 2.396.724,94 445.250,00 2.841.974,94 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (2018). 

 

 

                                                 
2 http://transparencia.pmcgs.pr.gov.br:8090/portaltransparencia/receita 
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É possível observar que a maior parte do custeio dos serviços engloba a coleta, 

transporte e destinação final de resíduos sólidos, representando quase 80% do total 

investido nos serviços. Além disso, e possível perceber que o município executa a 

maior parte dos serviços, sendo que pequena parte do custeio, pouco mais de 15%, 

é repassado para o pagamento de empresas privadas. 

Os serviços de gerenciamento de resíduos sólidos de Campina Grande do Sul 

tiveram um déficit de quase 600 mil reais no ano de 2016, isso representa um prejuízo 

de quase 20% em relação ao total gasto e as receitas recebidas. Este déficit está 

quase todo englobado nos serviços de limpeza pública que arrecada cerca de 6% do 

que gasta para a execução dos serviços. 

Pode-se concluir que a taxa de serviços de limpeza pública está defasada e 

que precisa passar por atualização, porém, este é um problema delicado, uma vez 

que pode impactar o custo de vida da população, devendo ser feito com cautela. 

Apesar disso, é possível apontar para uma não muito distante saúde financeira 

do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos do município, onde, em pouco 

tempo é provável tornar o sistema auto sustentável, como exige a Lei nº 11.445/2007. 

Basta ajustar alguns programas para diminuir o custeio dos serviços e, em último caso, 

ajustar as taxas de cobrança.  

 



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
    

 

 
  

  
200 

10 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

A Lei complementar nº 18, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre o Plano 

Diretor Municipal, estabelece objetivos, diretrizes e instrumentos para as ações de 

planejamento no município de Campina Grande do Sul e dá outras providências, 

estabelece em seu Art.19 a promoção da recuperação ambiental através de 

programas de educação ambiental no Município e conscientização da população para 

a prática da separação dos resíduos, além do fomento à educação ambiental para 

correta destinação dos resíduos. Além disso, entre suas ações, o Plano Diretor coloca 

com uma das prioridades a elaboração de campanha de preservação das matas 

ciliares e educação ambiental. 

Já a Lei nº 434, de 10 de janeiro de 2017 que dispõe sobre a reestruturação 

administrativa da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e dá outras 

providências, traz em seu Art. 27 o desenvolvimento de atividades de fiscalização 

ambiental e promoção de programas de educação ambiental como uma das 

incumbências do Departamento de Meio Ambiente. 

Além disso, a recém promulgada Lei nº 542, de 21 de março de 2018 que institui 

o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, do Município de Campina Grande 

do Sul e dá outras providências, coloca o desenvolvimento de ações de educação 

ambiental como atividade de ampliação, construção, manutenção, conservação, 

recuperação, controle e fiscalização, relacionadas ao saneamento básico, passível de 

aplicação dos recursos do fundo. 

Isso significa que Campina Grande do Sul está respaldando ações de educação 

ambiental por meio de inclusão da temática nas principais legislações do município. 
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