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APRESENTAÇÃO
A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos de Jataizinho ora apresentado é fruto do
Contrato nº 053/2017, firmado entre o Município de Jataizinho e o
Instituto Venturi Para Estudos Ambientais, visando atender a
legislação federal - lei nº 12.305/2010 e lei nº 11.445/2007.
A metodologia utilizada nesse trabalho tem como base o
conjunto de práticas construídas através de cooperação entre o
Instituto Venturi Para Estudos Ambientais e o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-DTIE-IETC), em
2008/2009. Essa cooperação teve como foco a construção de
capacidades para a elaboração de planos de gestão integrada
de

resíduos

sólidos

para

municípios

de

países

em

desenvolvimento, a exemplo do Brasil, utilizando uma abordagem
conduzida dentro do binômio consulta e consenso.
O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
preparado para o Município de Jataizinho é apresentado em dois
volumes:

Volume 1 - Plano de Ação Estratégica
Volume 2 - Esquemas para Implementação do Plano.

Este Volume 1 tem como objetivo apresentar o Plano de
Ação Estratégica para o Município de Jataizinho, contendo um
conjunto

de

diretrizes

políticas,

tecnológicas

e

medidas

voluntárias, cobrindo todos os aspectos de gerenciamento de
resíduos, desde a geração até o tratamento e disposição final
ambientalmente

adequada,

PMGIRS – Volume 1 [Jataizinho/PR, 2018]
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monitoramento e retroalimentação do Plano, com o intuito de
levar

adiante

a

sua

implementação.

Ao

mesmo

tempo,

demonstra a aplicação de um processo de planejamento
estratégico relevante para a gestão pública municipal e outras
partes interessadas.
Já o Volume 2, contém os Esquemas detalhados dos
projetos propostos no âmbito do Plano Estratégico de Ação,
levando-se em conta os objetivos e metas estabelecidas pelas
autoridades locais, preocupações das partes interessadas, dando
a devida importância às restrições e barreiras atuais do município.
Esses esquemas irão prover os mecanismos de implementação do
Plano, essenciais para estabelecer um sistema integrado de
gestão de resíduos que vai desde sua geração até a disposição
final dos rejeitos.
A Implementação do plano requer a integração dos
aspectos descritos abaixo:
Aspecto Político
Apoio para o plano ao nível da política é um fator
importante

para

sua

bem-sucedida

implementação.

As

mudanças na política incluem o reforço das leis e regulamentos
existentes sobre a gestão de resíduos sólidos, a promulgação e
aplicação de novas regulamentações, onde necessário, e o
desenvolvimento de um mercado a partir de instrumentos
econômicos com vistas a incentivar a comunidade para as boas
práticas e, ainda, como um elemento desencorajante de práticas
nocivas.
Aspecto Institucional
Várias ações propostas no âmbito dos Esquemas do
Plano GIRS vão auxiliar a superar os problemas existentes nas
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relações institucionais, compartilhando a responsabilidade da
gestão adequada dos resíduos com os seus geradores. Isso vai ser
reforçado com a construção de capacidades através da
sensibilização e treinamento das partes interessadas relevantes. O
aspecto-chave neste caso é permitir que tais partes interessadas
sejam beneficiadas com a gestão adequada dos resíduos sólidos,
permitindo-lhes desenvolver negócios relacionados à reciclagem
e/ou à produção de produtos com valor agregado a partir dos
fluxos de resíduos.
Um fator-chave para isso é capacitar tecnicamente
funcionários que trabalham em setores relacionados a compras e
contratações. Assim, o conhecimento sobre materiais sustentáveis
e tecnologias ambientalmente sustentáveis na gestão de resíduos
sólidos, deve ser fornecido antes da sua implementação, como
forma de otimizar a capacidade do Município de Jataizinho de
priorizar a hierarquia das ações previstas na PNRS.
As parcerias público-privadas com Instituições de Ensino
Superior,

Organizações

Associações

e

Não

Cooperativas

Governamentais
de

Catadores

de

(ONG's),
Materiais

Recicláveis devem ser incentivadas durante a implementação.
Estas devem oferecer um papel importante na implementação
bem-sucedida do plano GIRS. O Município também deve estar
capacitado a oferecer pagamento por serviços ambientais,
reconhecendo o valor destes para reforçar o monitoramento do
plano e transformar Jataizinho em um município consciente, limpo
e saudável.

Aspecto Técnico-Financeiro
Os aspectos técnico e financeiro são agrupados, já que
os recursos financeiros serão necessários ao investimento em
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tecnologias, equipamentos, máquinas e infraestrutura necessárias
para implementar o plano GIRS. Os recursos estimados para o
plano GIRS foram apontados no Volume 2, de acordo com o
investimento inicial necessário para possibilitar uma bem sucedida
implementação

de

todos

os

Esquemas1

em

2018

de

R$2.440.000,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta mil reais) e
em 2019 de R$1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil
reais).
Para arcar com toda a exigência financeira para essa
implementação, o Município de Jataizinho terá que buscar
recursos junto aos governos federal e estadual, além de outras
fontes doadoras/financiadoras. Também, deverá ser contratada
consultoria que possa auxiliar na preparação de projetos para
financiamento dos mencionados Esquemas e submetê-los a
diversas instituições de fomento. Alguns dos Esquemas podem ser
implementados e operados como empreendimentos rentáveis e,
portanto, investidores podem ser consultados para assumir sua
implementação, sob supervisão da PMJ.

Aspecto Social
A participação comunitária é essencial em cada etapa
do plano GIRS. Muitos dos Esquemas exigirão, portanto, a
conscientização e capacitação como um precursor para sua
implementação propriamente dita. Os benefícios do plano
devem recair sobre todos os membros da sociedade. A PMJ
também deve adotar medidas imediatas no acompanhamento
dos Esquemas projetados para melhorar a qualidade de vida dos
trabalhadores em saneamento e catadores.

1Esquemas

detalhados de programas, projetos e ações para serem implementados no
bojo do PMGIRS.
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Geração de emprego e benefícios financeiros para a
comunidade

de

Jataizinho

é

outro

ponto-chave

a

ser

considerado. É essencial que quaisquer benefícios econômicos
através de projetos de reciclagem, recuperação de resíduos,
geração de biogás, entre outros, sejam traduzidos em benefícios
quantificáveis para os cidadãos de Jataizinho. Isso irá incentivar a
participação da comunidade e assegurar a sustentabilidade no
longo prazo do plano.
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PREÂMBULO
O Brasil está em meio à implantação da PNRS – Política
Nacional de Resíduos Sólidos, criada através da Lei nº 12.305/2010,
que impõe aos municípios a elaboração de Planos de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, cujo prazo estabelecido para o
cumprimento deste instrumento findou em 02 de agosto de 2012.
O prazo legal previsto para erradicação de lixões terminou em 02
de agosto de 2014.
Já a PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental,
criada através da Lei nº 9.795/1999, está em andamento e
propõe-se a estabelecer os “processos por meio dos quais o
indivíduo

e

a

coletividade

constroem

valores

sociais,

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo,

essencial

à

sadia

qualidade

de

vida

e

sua

sustentabilidade”, segundo seus próprios termos e definições.
Por um eixo, essas políticas públicas buscam a solução do
que fazer com os resíduos, numa perspectiva que abrange desde
sua geração até sua destinação final, passando nesse entremeio
pelas etapas consagradas em princípios da Agenda 21 como os
3R2. Já pelo outro eixo, da educação ambiental, trata do que
pode ser chamado de cidadania na sociedade de risco. Tem a
tarefa de, na visão de Denise Nunes, “sensibilizar os cidadãos para
formação de uma conscientização ética, a fim de minimizar os
efeitos da degradação ambiental para obtenção de um meio

2Redução

do uso de matérias-primas e energia e do desperdício nas fontes geradoras; reuso dos
produtos já existentes; Reciclagem de materiais, como forma de retornarem ao ciclo produtivo
como matéria-prima e não como rejeitos encaminhados aos aterros.
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ambiente ecologicamente sadio e equilibrado”. Enfim, lida com a
ameaça de rompimento do equilíbrio ecológico do Planeta.
Tais políticas, em que pese a existência de metas de
curto, médio e longo prazos, envolvem aspectos cujos resultados
mais apreciáveis são geracionais, o que passa necessariamente
pela construção do conhecimento.
A destinação dos resíduos tem sido nos últimos anos uma
grande preocupação de nossa sociedade, pois que tem crescido
o número de notícias relacionadas com responsabilizações de
natureza ambiental decorrentes da inadequada disposição de
resíduos ocorridas no passado.
A responsabilidade da atividade pública e privada com
relação ao meio ambiente vincula-se fortemente à ideia de que,
para uma organização ser sustentável, além de zelar por sua
viabilidade econômico-financeira, deve minimizar seus impactos
ambientais negativos e agir em conformidade com as justas
expectativas da sociedade.
De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no
Brasil 2015, relatório anual da ABRELPE – Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a geração
anual de RSU – Resíduos Sólidos Urbanos no país é da ordem de
79,9 milhões de toneladas, o que representa um crescimento
inferior ao registrado em anos anteriores.
Os dados do Panorama 2015 revelam ainda que cerca
de 30 milhões de toneladas de resíduos são dispostas em lixões ou
aterros controlados. O estudo aponta também que a prática da
disposição final inadequada de RSU ainda ocorre em todas as
regiões e estados brasileiros, e 3.326 municípios ainda fazem uso
desses locais impróprios. Enquanto os recursos aplicados nos
serviços de limpeza urbana pelos municípios brasileiros tiveram um
aumento de 1,7% em relação a 2014. A geração de empregos
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diretos no setor, por sua vez, atingiu 353,4 mil postos formais de
trabalhos, o que representa um ligeiro aumento. Os dados
do Panorama 2015 mostram evolução em todas as regiões com
relação ao mercado de limpeza urbana no país, movimentando
em torno de R$ 27,5 bilhões de recursos.
Conforme os dados apresentados no Panorama 2015
com relação à coleta seletiva nas regiões brasileiras, o estudo
mostra uma evolução nas iniciativas. Mesmo assim, os índices de
reciclagem no Brasil não apresentam o mesmo avanço.
Os munícipios da região Sul do país tiveram uma geração
em 2015 de aproximadamente 22.586 toneladas/dia de RSU, dos
quais mais de 90% foram devidamente coletadas. Dos 1.188
municípios dessa região, 41% ainda não dão destino correto aos
resíduos. Desses resíduos coletados 29% foram encaminhados
para lixões e aterros controlados. Nesta região ainda não obteve
uma evolução na destinação adequada dos resíduos sólidos
urbanos,

mantendo

um

percentual

de

70%

para

o

encaminhamento dos resíduos coletados e aterros sanitários.
(ABRELPE, 2015)
Segundo o estudo “Três anos após a regulamentação da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): seus gargalos e
superações“, encomendado pelo Sindicato das Empresas de
Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (SELUR) e a Associação
Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP) para a
PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda,
publicado em 2014, “a maioria das prefeituras ainda não dispõe
de recursos técnicos e financeiros para solucionar os problemas
ligados à gestão de resíduos sólidos.” Também, os municípios
raramente

“utilizam-se

cooperação

com

das

outros

possibilidades
entes

e

federados

vantagens

da

por

do

meio

estabelecimento de consórcios públicos” conforme previstos na
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Lei de Saneamento Básico (Lei no 11.445/2007) e Lei de
Consórcios Públicos (Lei no 11.107/2005) e de seus respectivos
decretos regulamentadores (Decreto no 7217/2010 e Decreto no
6.017/2007).
O

estudo

destaca

ainda

que

a

dificuldade

dos

municípios em estipular uma taxa de resíduo sólido condizente
com a realidade dos gastos e a geração de cada município
pode ser atribuída, em parte, a falta de atualização das
informações e da imprecisão dos sistemas de pesagem. O estudo
diz ainda que a instituição da cobrança “precisa ser de forma
eficaz e eficiente, sendo necessária a profissionalização desses
sistemas, bem como o correto controle financeiro e operacional.”
No entanto, para o correto funcionamento de um sistema
de gestão de resíduos, não basta que ele contemple apenas a
cobrança de taxa, a instalação do aterro sanitário e a
consolidação da coleta seletiva. Faz-se necessário que todas
essas ações se insiram em um sistema amplamente planejado e
articulado, com uma visão integrada de todos os fluxos de
resíduos e fases da gestão dos resíduos levando a uma maior
eficiência sistêmica.
A Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos refere-se a uma
abordagem estratégica para o gerenciamento sustentado de
resíduos

sólidos

compreensivo

e

através

da

integrado,

utilização
gerado

por

de

um

meio

de

formato
ações

preventivas sustentáveis, para a utilização complementar de uma
variedade de práticas de manejo de resíduos sólidos de modo
seguro e efetivo.
Nesse contexto, o Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos constitui-se em um dos principais instrumentos
de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que
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traz entre seus objetivos a intensificação de ações de educação
ambiental, a promoção da inclusão social e o incentivo à
indústria de reciclagem.

Política Nacional de Resíduos Sólidos - Definições
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei
12.305/10, reúne o "conjunto de princípios, objetivos, instrumentos,
diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal,
isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito
Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada
e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos
sólidos".
Segundo seu Art. 5º, esta integra "a Política Nacional do
Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de
Educação Ambiental, regulada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de
1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada
pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei nº 11.107, de 6 de abril de
2005."
Para os efeitos desta Lei, o seu Art. 3º traz as seguintes
definições:
I - Acordo setorial: 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;
II - área contaminada: local onde há contaminação causada
pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias
ou resíduos;

PMGIRS – Volume 1 [Jataizinho/PR, 2018]

22

III

-

área

órfã

contaminada:

área

contaminada

cujos

responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou
individualizáveis;
IV - Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas
e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição
final;
V - Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente
segregados conforme sua constituição ou composição;
VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos
que garantam à sociedade informações e participação nos
processos de formulação, implementação e avaliação das
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos;
VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação
de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a
compostagem,

a

recuperação

e

o

aproveitamento

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a
disposição final, observando normas operacionais específicas
de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição
ordenada

de

rejeitos

em

aterros,

observando

normas

operacionais saúde pública e à segurança e a minimizar os
impactos ambientais adversos;
IX - Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por
meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;
X - Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta,
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transporte,

transbordo,

tratamento

e

destinação

final

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou
com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na
forma desta Lei;
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações
voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de
forma a considerar as dimensões política, econômica,
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a
premissa do desenvolvimento sustentável;
XII

-

logística

reversa:

instrumento

de

desenvolvimento

econômico e social caracterizado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento,
produtivos,

ou

em

outra

seu

ciclo

destinação

ou

em

final

outros

ciclos

ambientalmente

adequada;
XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção
e consumo de bens e serviços de forma a atender as
necessidades

das

atuais

gerações

e

permitir

melhores

condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental
e o atendimento das necessidades das gerações futuras;
XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos
sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas,
físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama
e, se couber, do SNVS e do Suasa;
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XV - Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas
as possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não
apresentem outra possibilidade que não a disposição final
ambientalmente adequada;
XVI - resíduos sólidos: 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;
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos:

conjunto

de

atribuições

individualizadas

e

encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos,
para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados,
bem como para reduzir os impactos causados à saúde
humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de
vida dos produtos, nos termos desta Lei;
XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos
sólidos sem sua transformação biológica, física ou físicoquímica, observadas as condições e os padrões estabelecidos
pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS
e do Suasa;
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XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos: conjunto de atividades previstas no art. 7º da
Lei nº 11.445, de 2007.
Para os efeitos desta Lei, o Art. 13 classifica os resíduos
sólidos conforme transcrito abaixo:
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;
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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".
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1 INTRODUÇÃO

O município de Jataizinho situa-se na Microrregião de Assaí
e Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense, Estado do Paraná, Sul do
Brasil, com distância de 399,69 km da capital Curitiba. Sua área
absoluta é de 168,2(km2) e altitude 352 (m). Suas coordenadas
geográficas são 23º15’S de latitude Sul e 50º59’W de longitude
oeste. (INMET, 2017).

Figura 1- Mapa de localização de Jataizinho.
Fonte: Wikipédia

A população estimada do município para 2017 é de 12.615
habitantes. (IBGE, Censo demográfico 2010). Esta população gera
atualmente cerca de 4.050 toneladas de resíduos sólidos urbanos
por ano. Desse montante, uma média de 1.770 toneladas são
materiais recicláveis e os materiais compostáveis correspondem a
cerca de 1.665 toneladas. Atualmente, todos os resíduos coletados
são descarregados diretamente no solo, em um "lixão", localizado
próximo à sede de Jataizinho.
Considerando os resíduos da construção civil (RCC),
resíduos eletroeletrônicos (REE) e resíduos de serviço de saúde
(RSS), a geração anual de resíduos no Município pode ser da
ordem de 12.490 toneladas (Quadro 1). Isto ajusta as contribuições
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dos diferentes tipos de resíduos em outros números e eleva a
geração per capta/dia para 2,70 Kg.
Quadro 1 – Estimativas de Geração de todos os fluxos de resíduos
Tipo de resíduos

Fração

ton./ano

RCC

66,7%

8.326,82

Rejeito

3,0%

372,51

Perigoso

0,1%

17,52

Orgânico

9,7%

1.208,01

REEE

0,3%

39,55

Reciclável

10,3%

1.282,68

Outros

10,0%

1.243,13

Total

12.490,23

Fonte: Elaborado pelos autores

O cenário atual da Educação Ambiental Formal no
município apresenta um descompasso com a Política Nacional de
Educação Ambiental (BRASIL, 1999). Esta deve ser inerente à rede
de ensino regular, desenvolvida no âmbito dos currículos das
instituições de ensino públicas e privadas (ProNEA, 2005). No
entanto, identifica-se grande número de projetos e ações voltados
à Educação Ambiental Não-Formal, desenvolvida através de
ações

e

práticas

educativas

voltadas

à

sensibilização

da

coletividade sobre as questões ambientais (ProNEA, 2005), sendo a
maior parte desses esforços realizados junto às campanhas de
prevenção da dengue.
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1.1

ASPECTOS GERAIS
Segundo IBGE (2008), em 1850, com a descoberta dos
Campos Paiquerê e a abertura de uma estrada que comunicaria
os Campos Gerais com Mato Grosso, foi imposta pelo Barão de
Antonina a abertura de uma picada em direção ao Rio Tabagi,
vindo este caminho sair no Porto do Jataí. Em 10 de agosto de 1855
foi nomeada como Colônia Militar de Jataí, que teve como
primeiro habitante a se instalar no local o sertanista Joaquim
Francisco Lopes.
Em 1872, o povoado foi elevado à condição de
Freguesia. Em 1932 passou a município, sendo extinto, no entanto,
em 1938. Em 1943 passou a denominar-se Jataizinho e em 1947,
voltou a figurar como município (IBGE, 2008).
A cidade de Jataí tem como sua ancestralidade o
vocábulo indígena. Jataí é o nome dado a uma árvore, sendo
também o nome popular de uma espécie de abelha sem ferrão,
que recebeu este nome por se aninhar nos troncos da árvore Jataí.
Segundo Saretto (2014) o município de Jataizinho está
inserido na Bacia Hidrográfica do Tibagi, que possui uma área total
de 24.937,4 Km² , cerca de 13% da área do estado. Esta Bacia é
dividida em duas Unidades Hidrográficas, o Alto do Tibagi e o Baixo
do Tibagi, estando Jataizinho inserido na Unidade Hidrográfica
Baixo do Tibagi.
O rio Tibagi tem como principais afluentes na margem
esquerda os rios Taquara, ribeirão dos Apertados e ribeirão Três
Bocas. Na margem direita os maiores contribuintes são os rios Iapó,
São Jerônimo e Congonhas. O rio Tibagi possui 550 quilômetros de
extensão com 91 saltos e cachoeiras, sua nascente está localizada
na Serra das Almas entre Ponta Grossa e Palmeira a 1.100 metros
de altitude e deságua no reservatório da Usina Hidrelétrica de
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Capivara no Rio Paranapanema, a 298m de altitude (Revista da
Série Histórica: Bacias Hidrográficas do Paraná, 2010).
A bacia possui áreas de agricultura intensiva, nos seus
dois polos. Ao norte do Alto Tibagi são encontradas áreas de
reflorestamento, áreas urbanas e industriais na Região de Ponta
Grossa. Ao sul do Baixo Tibagi são encontradas áreas na classe de
uso misto, também com áreas urbanas e industriais na região de
Londrina.
1.2

LOCALIZAÇÃO
Localizado no estado do Paraná, região sul do Brasil, o
município de Jataizinho se encontra a 399,69 km da capital do
estado, Curitiba, na latitude 23º15'15'' S e longitude 50º58'48'' W
(IPARDES, 2013 apud SARETTO, 2014). Sua área total compreende
310 Km², é designada uma microrregião do Norte Pioneiro
Paranaense e possui fronteira com os municípios Rancho Alegre,
Assaí, Ibiporã e Uraí.

Figura 2 - Mapa de localização de Jataizinho
Fonte: IBGE, Malha municipal simplificada - 2015; OpenStreetMap
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1.3

ASPECTOS AMBIENTAIS

1.3.1 Clima
Segundo Nogueira (2005) o município de Jataizinho possui
uma classificação climática úmido em todas as estações e verão
quente. Esta especificação climática advém da concepção de
estabilidade dos climas pluviais temperados nas áreas onde há a
incidência de chuvas em todos os meses do ano, porém
apresentando temperaturas superiores a 22ºC durante os meses
de verão.
As

manifestações

dessas

condições

climáticas

encontram-se ligadas diretamente à dinâmica atmosférica da
área, que se apresenta como resultante do jogo interativo entre
sistemas atmosféricos intertropicais (massas de ar Equatorial
Continental,

Tropical

Atlântica

e

Tropical

Continental)

(MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2002 apud NOGUEIRA, 2005).
1.3.2 Solo
A área do município de Jataizinho localiza-se na região
norte do Paraná que é caracterizada pela ausência de rochas
intermediárias e por ser constituída quase exclusivamente de
derrames básicos (PINESE, 1989 apud NOGUEIRA, 2005). No
contexto regional, insere-se na classificação geológica do terceiro
planalto paranaense.
O terceiro planalto paranaense estende-se desde a
escarpa da serra Geral do Paraná (Serra da Boa Esperança) até o
vale do Rio Iguaçu (MAACK, 1968 apud NOGUEIRA, 2005).
Limitando-se a presente linha de estudos à região de Jataizinho,
tal área encontra-se inserida no Grupo São Bento do qual fazem
parte as Formações: Pirambóia, Botucatu e Serra Geral.
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No espaço geológico de Jataizinho, cujas características
principais não diferem das demais áreas do norte do Paraná, o
potencial mineral do município pode ser indicado pelos seguintes
minerais: argila, basalto e água mineral (NOGUEIRA, 2005).
1.3.3 Vegetação
Segundo Nogueira (2005) originalmente, a vegetação
predominante na região norte noroeste e oeste do Paraná era a
Floresta Estacional Semidecidual – FES.
Urban et al. (2002, p.47) cita a FES como uma Floresta
Tropical Subcaducifolia que cobria extensas áreas do território
brasileiro. “No Paraná a floresta estadional semidecídua cobria
94.000 quilômetros quadrados, praticamente metade do território
do estado” (NOGUEIRA, 2005).
Caducifólias são plantas que estão ligadas ao clima
tipicamente estacional do interior do estado, este tipo de floresta
tem como característica principal a queda de suas folhas,
normalmente em meses com intenso frio e sem chuva.
Todo o processo de ocupação do solo e o derradeiro
desmatamento ocorrido desde o início da colonização do Paraná
(com ênfase para o século XX) nesta composição vegetal,
“resultou em uma paisagem composta por uma miríade de
pequenos fragmentos. Antes da fragmentação, esse tipo de
ecossistema formava um contínuo com a floresta ombrófila densa
(floresta atlântica), sendo, por isso, considerado parte do bioma
das florestas tropicais” (TOREZAN, 2002 apud NOGUEIRA, 2005).
Dentro dos aspectos florísticos das áreas remanescentes
de espaços florestais naturais, destacam-se como típicas da
região

de

Jataizinho,

Euphorbiaceae,

as

Meliaceae,
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Solanaceae, sendo a família Meliaceae a que ocorre em maior
abundância

nesta

região.

Famílias

como

Apocynaceae,

Phytolaccceae e Moraceae” (TOREZAN, 2002, apud NOGUEIRA,
2005), apresentam um pequeno número de espécies, mas,
destacam-se por serem representadas por árvores de grande
porte e alta dominância na floresta como a Peroba-rosa
(Aspydosperma polyneuron), o Pau-D’álho (Gallesia integrifolia) e
o Palmito (Euterpe edulis), que ainda podem ser observadas no
interior de alguns fragmentos ainda preservados (NOGUEIRA,
2005).
1.4

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Segundo dados do censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2016 o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Jataizinho é de
0,687 e possui uma população estimada de 12.615 habitantes. O
município tem uma área territorial de 159,178 km², com densidade
demográfica de 74,60 hab./km² (SARETTO, 2014).
Quadro 2 – Aspectos demográficos
População estimada 2017
População residente 2010
População residente rural
População residente urbana

12.615
11.875
822
11.053

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

Quadro 3 - Moradores em domicílios particulares
permanentes, por número de dormitórios
Dormitórios
1
2
3
4 ou mais
Total

Domicílios
999
1694
876
99
3668

Pessoas
2197
5442
3661
531
11830

Pessoas/domicílio
2,2
3,2
4,2
5,4
3,2

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010
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1.5

INFRAESTRUTURA

1.5.1 Abastecimento de água
De acordo com dados apresentados pela Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades no
“Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos”, a SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto) descreve o índice de atendimento
global de água no município de Jataizinho em 2015 com 88,57%
de economias cobertas. Já o atendimento urbano de água
chega a 94,97%. Enquanto 97,6% das economias residenciais de
Jataizinho recebem água tratadas.
1.5.2 Esgotamento sanitário
Com

base

em

dados

do

Sistema

Nacional

de

Informações sobre Saneamento – SNIS, o Sistema de Esgotamento
Sanitário (SES) do município de Jataizinho contempla um índice
de coleta de esgoto da ordem de 96,57%, com 100% do seu
volume tratado.
1.5.3 Fornecimento de energia
O

fornecimento

de

energia

abrange

99,18%

dos

domicílios (IBGE, Censo demográfico, 2010).

1.6

ASPECTOS SOCIAIS

1.6.1 Saúde e Educação
Jataizinho possui uma taxa de mortalidade infantil média
na cidade de 4.85 para 1.000 nascidos vivos e as internações
devido a diarreias são de 8.2 para cada 1.000 habitantes.
Comparado com todos os municípios do estado, Jataizinho fica
nas posições 282 de 399 e 12 de 399, respectivamente. Quando
comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 4097
de 5570 e 354 de 5570, respectivamente (IBGE, 2016).
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Desde 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública
do Município obtiveram nota média de 5.2 no IDEB. Para os alunos
dos anos finais, essa nota foi de 3.6. Comparando Jataizinho com
cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais
colocava Jataizinho na posição 328 de 399. Considerando a nota
dos alunos dos anos finais, a posição passava a 348 de 399. A taxa
de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.9 em
2010. Isso ordenou o município na posição 212 de 399 dentre as
cidades do estado e na posição 2237 de 5570 dentre as cidades
do Brasil (IBGE, 2015).
1.7

ATIVIDADE ECONÔMICA
O município de Jataizinho, desde 2014, possui um PIB per
capita de R$ 16.204.57. Na comparação com os demais municípios
do estado, sua posição era de 311 de 399. Já na comparação
com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 2346 de 5570.
Em 2015, tinha 89% do seu orçamento proveniente de fontes
externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na
posição 126 de 399 e, quando comparado a cidades do Brasil
todo, ficava em 2420 de 5570 (IBGE, 2015).

1.8

DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS
MUNICIPAIS LIGADOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Conforme Lei Municipal nº 769/2007 e organograma
representativo da Administração Municipal (Fig. 4), suas repartições
governamentais executivas, como órgãos da administração direta
específica, são os Departamentos, não existindo Secretarias
Municipais,

exceto

na

Coordenação

Geral,

denominada

Secretaria de Governo, conforme seu art. 10, IV, a).
O Departamento de Serviços Urbanos e Viação na Seção
de Limpeza pública, Vigilância e Cemitério é responsável pela
limpeza urbana e pelos serviços de coleta de resíduos.
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A Seção de Saneamento e Aterro Sanitário, subordinada
ao Departamento de Serviços de Saúde responsabiliza-se pelo
monitoramento das informações sobre a limpeza urbana e
desenvolvimento de programas, projetos e ações com foco em
saúde pública.

Figura 3: Organograma de influência do gerenciamento de resíduos sólidos no
Município de Jataizinho
Fonte: Prefeitura de Jataizinho
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Quadro 4 -Frequência da Coleta de Resíduos Sólidos no Município
de Jataizinho
SETOR

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado

Área central
Área bairros I
(Conj. Octaviano H.
Duarte, Conj. Antonio
José Vieira, Conj.
Jesuíno Loures Salinet
e Jardim Alto da Boa
Vista e novos
loteamentos)

Área bairros II
(Vila Frederico, Conj.
Guido Zanini, Conj.
Milton Felix Pessoa,
Residencial Frei
Jeronimo e Conj.
Manoel Novisk)

Área Rural
(coleta semanal em
três áreas rurais)

Fonte: Prefeitura de Jataizinho

1.9

ASPECTOS LEGAIS
O marco regulatório relacionado à Gestão de Resíduos
Sólidos em Jataizinho pode ser distinguido nos planos nacional,
estadual

e

municipal.

leis/regulamentos/normas

e

Na
diretrizes

análise
técnicas

das

várias

podem

ser

identificadas em relação à gestão dos resíduos sólidos. Para uma
melhor compreensão, a hierarquia na para a criação da legislação
ambiental brasileira é mostrada a seguir:
1. Nível Federal
Leis: Congresso Nacional
Resoluções: CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente
Decretos: Executivo - Presidência da República
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2. Nível Estadual
Leis: Assembleia Legislativa
Resoluções e outros atos normativos: SEMA e IAP – Instituto
Ambiental do Paraná; CEMA - Conselho Estadual de Meio
Ambiente
Decretos: Executivo - Governo do Estado
3. Municipal
Leis: Câmara Municipal
Decretos: Executivo - GovernoMunicipal
Outros atos administrativos: Secretaria Geral de Governo
1.9.1 Da Legislação Federal
O texto maior do regramento ambiental brasileiro é a
Constituição Federal3, que em seu artigo 225 traça sua linha
programática básica ao dizer que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações.”
É também na Lei Maior, em seu artigo 23, incisos VI e IX,
que se encontra o comando que determina a competência
comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no
poder/dever de “proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas” e, ainda, “IX - promover
programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico;”.
É certo que o conceito de saneamento básico abrange
a questão relativa aos resíduos sólidos, estando contida no
regramento geral da PNSB – Política Nacional de Saneamento

3

BRASIL. 1988
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Básico,

criada

pela

Lei

nº

11.445/2007,

como

se

vê,

exemplificativamente, no seu artigo 3º, inciso I, alínea c), ao
estabelecer que, para os efeitos dessa lei, considera-se “I saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de: ... c) limpeza urbana e manejo de
resíduos

sólidos:

instalações

conjunto

operacionais

de

de

atividades,

coleta,

infraestruturas

transporte,

e

transbordo,

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas”.
Importa referir que o texto legal fundante da política
ambiental brasileira é anterior à edição da Carta Maior de 1988,
datando de 1981, mas sendo por ela recepcionado. Trata-se da
Lei nº 6.938/81, que dispôs sobre a PNMA – Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, entre outras providências.
É também nessa Política que se encontra a disposição
que cria o SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente,
estabelecendo seu art. 6º, que esse sistema é constituído pelos
“órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas
pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da
qualidade ambiental.” No inciso VI, do mesmo artigo, ficam
designados como órgãos locais do Sisnama “...os órgãos ou
entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização
dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;”
Cabe à União com exclusividade, por força do art. 22,
inciso I, da Constituição Federal, legislar sobre direito penal. Nessa
esfera, editou a Lei nº 9.605/98, conhecida como, Lei dos Crimes
Ambientais, mas que também trata das infrações administrativas,
nessa parte regulamentado pelo Decreto nº 6.514/08.
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O Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257/2001, regulamenta
os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo
diretrizes gerais da política urbana. O art. 2º Desse Estatuto traz
balizamentos importantes que refletem diretamente na Política
Nacional de Resíduos Sólidos, como a “garantia do direito a
cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações (inciso I)” e a ordenação e controle
do uso do solo como forma de prevenir “(V b) a proximidade de
usos incompatíveis ou inconvenientes”.
Especificamente com relação aos resíduos sólidos, foi
criada a PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da
Lei nº 12.305/10, regulamentada através do Decreto nº 7.404/10.
Pelos expressos termos dessa lei, em seu art. 4º, “a Política
Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios,
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo
Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação
com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com
vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos”.
A PNRS guarda estreita relação com o importante eixo da
educação ambiental, trazendo expressa diretriz em tal sentido em
seu art. 5º, ao dispor que a “Política Nacional de Resíduos Sólidos
integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a
Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no
9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de
Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com
a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005”.
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Nesse eixo da Educação, a Lei Federal nº 9.795/99 balizas
a PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental, cujo
regulamento encontra-se no Dec. Federal 4.281/2002.
O texto legal que o art. 5º, da Lei n º 12.305/12 menciona
– Lei nº 11.445/07 – trata das normas gerais da contratação de
consórcios públicos, também um importante mecanismo da PNRS,
que em seu art. 8º, inciso XIX, prevê “o incentivo à adoção de
consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes
federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento
e à redução dos custos envolvidos”.
Os princípios da PNRS vão traçados no art. 6º da Lei nº
12.305/10, sendo aqui salientados elementos que reforçam “... a
visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as
variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de
saúde pública; (inc. III)” ainda, o “reconhecimento do resíduo
sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de
valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de
cidadania” com previsão no seu inciso VI, tudo a determinar a
adoção dos princípios da sustentabilidade em todas as suas
variáveis.
A PNRS não descurou em seus objetivos, do cuidado e
visão de longo prazo, com contínuo aperfeiçoamento no trato
dos resíduos sólidos, como se vê dos objetivos preconizados em
seu art. 7º, dentre os quais podem ser apontados o inciso II, que
busca a “não geração, redução, reutilização, reciclagem e
tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos;” ainda o inciso V, que
trata da “redução do volume e da periculosidade dos resíduos
perigosos;” e também o inciso VI, que prevê “incentivo à indústria
da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas
e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;”.
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Ainda na seara objetivada pela PNRS, o mesmo art. 7º
elenca outros tantos pontos importantes, como “(...) a gestão
integrada de resíduos sólidos e a articulação entre as diferentes
esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com
vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão
integrada de resíduos sólidos; (...)”; também “(...) a capacitação
técnica continuada na área de resíduos sólidos; e a regularidade,
continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos
que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados,
como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e
financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;(...)” tudo conforme
expressa redação de seus incisos VIII e X.
A PNMA indica em seu art. 8º os instrumentos dos quais se
vale para sua implantação e execução. Entre eles, são
destacados nos incisos I; III e IV:
I - Os planos de resíduos sólidos;
III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e
outras ferramentas relacionadas à implementação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos;
IV - O incentivo à criação e ao desenvolvimento de
cooperativas ou de outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
Os Planos Municipais de gestão integrada de resíduos
sólidos estão previstos no art. 14, inciso V, da Lei da PNRS, com
diversas disposições, em especial a sua condição necessária para
que os municípios tenham acesso a recursos da União, ou por ela
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controlados, quando destinados a empreendimentos e serviços
relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos.
Já o art. 19 da lei indica os elementos de conteúdo mínimo de um
plano municipal, enquanto no art. 20 são enumerados os sujeitos
à elaboração

de um plano de gerenciamento de resíduos

sólidos.
Diversos outros regramentos legais existem sobre o tema
resíduos sólidos, principalmente, através de Resoluções expedidas
pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Instrução

técnica

básica

para

o

Licenciamento

Ambiental encontra-se na Resolução Conama nº 237/97,
alterações na

fez

Resolução Conama nº 01/96, regulamentando

aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na PNMA.
Outras tantas normas regulam o tema dos resíduos
sólidos. Para uma visão geral, segue abaixo alguma enumeração:
Proteção Constitucional - Constituição Federal, Artigos 182, 183,
225, e outros.
PNMA - Política Nacional do Meio Ambiente - Lei Federal nº
6.938/81. Dispõe sobre a PNMA – Política Nacional do Meio Ambiente.
PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos
- Lei Federal nº 12.305/10. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
-

Decreto Federal nº 7.404/2010. 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.

Estatuto da Cidades - Lei Federal nº 10.257/2001. Regulamenta os
artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da
política urbana e dá outras providências.
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Legislação Penal Ambiental - Lei Federal nº 9.605/98. Lei dos Crimes
Ambientais.

PNSB - Programa Nacional de Saneamento Básico - Lei Federal nº
11.445/2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá
outras providências.

Saúde & Segurança no Trabalho - Portaria 3214/MT e respectivos
anexos. Aprova as Normas Regulamentadoras (NR) da legislação trabalhista
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

Educação Ambiental
- Lei Federal nº 9.795/99. Institui a Política Nacional de Educação
Ambiental.

- Dec. Federal nº 4.281/2002. Regulamenta a Política Nacional de
Educação Ambiental.

Licenciamento Ambiental
- Resolução Conama nº 237/97. Regulamenta os aspectos de
licenciamento ambiental estabelecidos na PNMA.
-

Resolução Conama 05/1993. Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos

sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários,
definindo normas mínimas para acondicionamento, transporte, tratamento e
disposição final desses resíduos sólidos. Alterada pela res. 358/2005, que revoga
as disposições que tratam de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde.
-

Resolução Conama 307/2002. Dispõe sobre a destinação final dos

Resíduos da Construção Civil Com alterações das Res. 348/2004; 431/2001;
448/2012 e 469/2015.

- Resolução Conama 358/2005. Dispõe sobre o tratamento e a
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
-

Resolução Conama 024/1994. Exige anuência prévia da Comissão

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para toda importação ou exportação de
material radioativo.
-

Resolução Colegiada Anvisa 02/2003. Aprova o Regulamento Técnico

para fiscalização e controle sanitário em aeroportos e aeronaves. Define o
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) como o instrumento que
define o conjunto de informações e estratégias integradas de gestão,
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destinados a normatizar os procedimentos operacionais de gerenciamento de
resíduos

sólidos,

contemplando

os

aspectos

referentes

à

geração,

à

segregação, ao acondicionamento, à identificação, à coleta, ao transporte,
ao armazenamento, ao tratamento e à disposição final em conformidade com
a legislação sanitária e ambiental.
-

Resolução Anvisa 72/2009. Dispõe sobre o Regulamento Técnico que

visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados em
território nacional, e embarcações que por eles transitem. A resolução define
que cabe à administração portuária, consignatários, locatários, arrendatários
ou empresas terceirizadas para este fim o gerenciamento adequado dos
resíduos sólidos gerados na área sob sua responsabilidade, em conformidade
com as normas específicas vigentes.

Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
Exemplificativamente,
Classificação;

NBR

NBR 10004:2004
10005:2004

–

– Resíduos sólidos:

Lixiviação

de

Resíduos

–

Procedimento; NBR 10006:2004 – Solubilização de Resíduos; NBR
10007:2004 – Amostragem de Resíduos – Procedimento; NBR
13221:2017 – Transporte Terrestre de Resíduos – Procedimentos;
NBR 11175:1990 – Incineração de Resíduos Sólidos Perigosos –
Padrões de Desempenho; NBR 12235:1992 – Armazenamento de
Resíduos Perigosos; NBR 11174:1990 – Armazenamento de Resíduos
Classe II – Não inertes e Classe III – Inertes; NBR 8419:1992

–

Apresentação de Projetos de Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos
urbanos; NBR 10157:1987 – Aterros de Resíduos Perigosos – Critérios
para Projeto, Construção e Operação; NBR 13896:1997 – Aterros
de Resíduos Não perigosos – Critérios para Projeto, Construção e
Operação;

NBR

12980:1993

–

Coleta,

varrição

e

Acondicionamento de Resíduos Sólidos urbanos; NBR 12807:2013 –
Resíduos de Serviços de Saúde – Terminologia; NBR 12808:2016 –
Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação; NBR 12809:2013 –
Resíduos de Serviços de Saúde – Gerenciamento de resíduos
intraestabelecimento; NBR 13853:1997 – Coletores para Resíduos
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de Serviços de Saúde Perfurantes ou Cortantes – Requisitos e
Métodos de Ensaio; NBR 12810:2016

– Resíduos de Serviços de

Saúde – Gerenciamento extraestabelecimento – requisitos; NBR
13028:2017 – Mineração – Elaboração e apresentação de projeto
de barragens para disposição de rejeitos, contenção de
sedimentos e reservação de água – requisitos; NBR 13029:2017 –
Mineração

–

Elaboração

e

apresentação

de

projeto

de

disposição de estéril em pilha; NBR 13030:1999 – Elaboração e
apresentação de projeto de reabilitação de áreas degradadas
pela mineração.
1.9.2 Da Legislação Estadual
A espinha dorsal da legislação ambiental no Estado do
Paraná encontra-se, como não poderia deixar de ser, na sua
Constituição Estadual, que estabelece como dever do Estado “
(...) a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida” ( art. 1º,
IX), bem assim que

“(...) Todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
gerações presente e futuras, garantindo-se a proteção dos
ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais.” (art. 207),
tratando ainda de política urbana e saneamento (artigos 151 e
152).

O art. 12, Caput e inciso VI, dessa Lei Maior, conferem

competência comum à União, Estados e Municípios para “(...)
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas.” ( art. 12, I). No art. 13, trata da competência
concorrente entre União e Estado, abrangendo esta a questão
ambiental, legislando sobre “(...) florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção ao meio ambiente e controle da poluição” ( art. 13, VI).
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O PPA – Plano Plurianual 2016/2019, estabelecido na Lei
Estadual nº 18.661/2015, dispõe em seu PROGRAMA 14 – intitulado
PARANÁ SUSTENTÁVEL, que tem como órgão responsável a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
SEMA, busca, entre outros, o “(...) aprimoramento do Sistema de
Licenciamento

Ambiental”;

também

“(...)

Apoiar Programa

Inclusão Social de Catadores de Materiais Recicláveis(...)”, ainda
“(...) Apoiar Programa Logística Reversa.(...)”, além de “(...)
Implantar o Sistema de Informações sobre resíduos sólidos e instituir
a Política Estadual de Resíduos Sólidos e de Saneamento do
Estado do Paraná. Atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos
Lei nº 12.305/2010 por meio do Programa Paraná sem Lixões,
elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/PR). Estruturar
e implementar os sistemas de Logística Reversa. Capacitar os
catadores de materiais recicláveis e implantar programas de
destinação adequada dos resíduos e recuperação de área
degradada por disposição inadequada de resíduos.(...)”.
No que respeita especificamente à sua Política de
Resíduos Sólidos, esta foi
12.493/1999,

que

sofreu

instituída através da
alterações

pela

Lei Estadual nº

Lei

Estadual

nº

13.039/2001. A espelho da legislação federal, também na
legislação

estadual

se

constata

o

fenômeno

jurídico

da

recepção, que, por não existir incompatibilidade, admite no
ordenamento jurídico estadual um texto legal mais antigo (1999 e
2001) que a própria PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos (
Lei Federal nº 12.305/2010).
A Lei Estadual nº 19.261/17, cria o Programa Estadual de
Resíduos Sólidos Paraná Resíduos para atendimento às diretrizes
da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado do Paraná e
dá outras providências.
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Na Lei Estadual nº 7978/84

encontra-se a criação do

CEMA - Conselho Estadual do Ambiente, com as atribuições de
“participar

da

formulação

da

política

estadual

do

Meio

Ambiente, com caráter global e integrado e de planos e projetos
que contemplem o respectivo setor, de modo a assegurar, em
cooperação com os órgãos da administração direta e indireta do
Estado, a prevenção e controle da poluição, combate às diversas
formas de erosão, o uso e a gestão racionais do solo e dos
recursos naturais, bem como sua capacidade de renovação e a
estabilidade ecológica;” (art. 1º, I), tudo regulamentado no
Decreto estadual nº 4447/2001.
Na Lei Estadual nº 10.066/92 encontra-se a criação da
SEMA, atual Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos

e do IAP – Instituto Ambiental do Paraná,

entidade

autárquica vinculada à Secretaria de estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, cabendo à autarquia, entre outras atribuições,
“(...)

propor, executar e acompanhar as políticas de meio

ambiente

do

Estado;(...)”,

também

“(...)

fazer

cumprir

a

legislação ambiental, exercendo, para tanto, o poder de polícia
administrativa, controle, licenciamento e fiscalização;(...)”, mais o
licenciamento ambiental, além de outras atividades inerentes ao
cuidado ambiental. No âmbito punitivo, também cabe o IAP a
cobrança “(...) multas decorrentes de suas atribuições (...)” (art. 7º,
III)
Os resíduos sólidos, de sua, vez têm acompanhamento
através da CRES – Coordenadoria de Resíduos Sólidos, constituída
através do Decreto Estadual nº 4514/2001, a quem compete “(...)
a coordenação da proposição e da elaboração de políticas,
normas, estratégias, programas e projetos relacionados à gestão
de resíduos sólidos, contribuindo para com a definição e
implementação da política ambiental do Estado(...)”,
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outras

atividades

relacionadas.

A

coleta

seletiva

está

contemplada no Decreto Estadual nº 4167/99, ao dispor “(...)sobre
a obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos
recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da administração
pública estadual direta e indireta(...)”.
Assim como a PNRS guarda relação com o eixo da
educação ambiental, também a política estadual o faz através
da Lei Estadual nº 17.505/2013, que institui “(...) a Política Estadual
de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação
Ambiental como partes do processo educativo e da gestão
ambiental ampla no Estado do Paraná, ressaltando que todos
têm direitos e deveres em relação à educação ambiental, sendo
a sua realização e coordenação de competência do Poder
Público, por meio das secretarias de estado, com a colaboração
de todos os órgãos públicos, empresas estatais, fundações,
autarquias e institutos, bem como dos meios de comunicação,
organizações não governamentais, movimentos sociais, demais
organizações do terceiro setor e organizações empresariais.(...)”.
Na mesma lei também fica criado o Programa de
Educação Ambiental (art. 10), com abrangência tanto do ensino
formal ( artigos 11 a 20), como do não formal (art. 21).
A relação que segue, não exaustiva, dá uma visão geral
da legislação pertinente.
Constitucional. Constituição Estadual –
Art. 1º. O Estado do Paraná, integrado de forma indissolúvel à
República Federativa do Brasil, proclama e assegura o Estado
democrático, a cidadania, a dignidade da pessoa humana,
os valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo
político e tem por princípios e objetivos:
..............................................................................................................
IX - A defesa do meio ambiente e da qualidade de vida
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Art. 12. É competência do Estado, em comum com a União os
Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
Art. 13. Compete ao Estado, concorrentemente com a União,
legislar sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio
ambiente e controle da poluição;
..............................................................................................................
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ORDEM ECONÔMICA
Art. 139. A organização da atividade econômica, fundada na
valorização do trabalho, na livre iniciativa e na proteção do
meio ambiente, tem por objetivo assegurar existência digna a
todos, conforme os mandamentos da justiça social e com
base nos princípios, estabelecidos na Constituição Federal.
DA POLÍTICA URBANA
Art. 151. A política de desenvolvimento urbano visa assegurar,
dentre outros objetivos:
IV - A garantia à preservação, à proteção e à recuperação
do meio ambiente e da cultura;
Art. 152. O plano diretor, instrumento básico da política de
desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana,
aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para as
cidades com mais de vinte mil habitantes, expressando as
exigências de ordenação da cidade e explicitando os critérios
para que se cumpra a função social da propriedade urbana.
§ 1º. O plano diretor disporá sobre:
IV - Proteção ambiental;
TÍTULO VI - Da Ordem Social
CAPÍTULO V - Do Meio Ambiente - artigos 207 a 209
Art. 207. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
gerações presente e futuras, garantindo-se a proteção dos
ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais.
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§ 1º. Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a
efetividade deste direito:
X - Promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente;
XI - incentivar a solução de problemas comuns relativos ao
meio ambiente, mediante celebração de acordos, convênios
e consórcios, em especial para a reciclagem de resíduos;
§ 2º. As condutas e atividades poluidoras ou consideradas
lesivas ao meio ambiente, na forma da lei, sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas:
II - A medidas definidas em relação aos resíduos por elas
produzidos;
CAPÍTULO VI - Do Saneamento – artigos 210 e 211
Art. 210. O Estado, juntamente com os municípios, instituirá,
com a participação popular, programa de saneamento
urbano e rural, com o objetivo de promover a defesa
preventiva da saúde pública, respeitada a capacidade de
suporte do meio ambiente aos impactos causados.
Parágrafo único. O programa será regulamentado mediante
lei e orientado no sentido de garantir à população:
II - Coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários
e resíduos sólidos;

Plano Plurianual (PPA) do Estado. Lei Estadual nº 18.661/2015
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2016 a 2019
e dá outras providências.
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: 14 PARANÁ SUSTENTÁVEL
Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – SEMA
Contextualização:
..............................................................................................................
(...)aprimoramento do Sistema de Licenciamento Ambiental;
(...)
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EMENDAS:
..............................................................................................................
- Apoiar Programa Inclusão Social de Catadores de Materiais
Recicláveis.
- Apoiar Programa Logística Reversa.
..............................................................................................................
3066 RESÍDUOS SÓLIDOS Órgão / Unidade: SEMA / ÁGUAS
PARANÁ
- Meta: Plano Estadual de Resíduos Sólidos Concluído
CARACTERIZAÇÃO:
(...) Implantar o Sistema de Informações sobre resíduos sólidos
e instituir a Política Estadual de Resíduos Sólidos e de
Saneamento do Estado do Paraná. Atender a Política
Nacional de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305/2010 por meio do
Programa Paraná sem Lixões, elaborar o Plano Estadual de
Resíduos Sólidos (PERS/PR). Estruturar e implementar os sistemas
de Logística Reversa. Capacitar os catadores de materiais
recicláveis e implantar programas de destinação adequada
dos resíduos e recuperação de área degradada por
disposição inadequada de resíduos.
..............................................................................................................
PROGRAMA: 20 UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
Órgão Responsável: Casa Civil – CC
Contextualização:
A SANEPAR presta serviços de fornecimento de água tratada
(....) e coleta seletiva e destinação de resíduos sólidos
buscando a sustentabilidade econômica e socioambiental
nas ações relacionadas ao saneamento básico(....).
CEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente - Lei Estadual nº
7978/84 (* Regulada pelo Decreto Estadual nº 4447/01)
Art. 1º. Fica instituído o Conselho Estadual de Defesa do
Ambiente, com as seguintes atribuições:
I - participar da formulação da política estadual do Meio
Ambiente, com caráter global e integrado e de planos e

PMGIRS – Volume 1 [Jataizinho/PR, 2018]

53

projetos que contemplem o respectivo setor, de modo a
assegurar, em cooperação com os órgãos da administração
direta e indireta do Estado, a prevenção e controle da
poluição, combate às diversas formas de erosão, o uso e a
gestão racionais do solo e dos recursos naturais, bem como
sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica;
..............................................................................................................
VI - desenvolver, pelos meios necessários, uma ação
educacional que sensibilize a sociedade quanto ao dever de
defesa e preservação do ambiente.
SEMA Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Lei Estadual nº 10.066/92. Cria a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SEMA), a entidade autárquica Instituto Ambiental do
Paraná (IAP) adota outras providências.
IAP - Instituto Ambiental do Paraná - Lei Estadual nº 10.066/92. Cria
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), a entidade
autárquica Instituto Ambiental do Paraná (IAP) adota outras
providências.
SANEAMENTO BÁSICO.

LC 94/2002 c/ alterações pela

LC

202/2016.
- Lei Complementar nº 94, de 23 de julho de 2002, que criou a
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Infraestrutura do Paraná.
- Lei Complementar nº 202, de 27 de dezembro de 2016 - Agepar
passou a regular e fiscalizar os serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário nos municípios paranaenses que
são atendidos pela Sanepar - Companhia de Saneamento do
Paraná.
- Decreto Estadual nº 4694/2016. Regulamenta a LC 94/2002
PERS - PR

Lei Estadual nº 19.261/17.

Cria o Programa Estadual de Resíduos Sólidos Paraná Resíduos
para atendimento às diretrizes da Política Nacional de Resíduos
Sólidos no Estado do Paraná e dá outras providências.
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Logística reversa. Edital de Chamamento 2012.
Edital de Chamamento para Logística Reversa em 09 de agosto
de 2012.
Chamamento para Apresentação de Termos de Compromisso
para implantação de Sistemas de Logística Reversa para fins de
recolhimento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos.
Coordenadoria de Resíduos Sólidos.
- Decreto Estadual nº 4514/2001. Regulamenta a Coordenadoria
de Resíduos Sólidos – CRES, Art. 32
- Anexo do Decreto Estadual nº 4514/2001
DA COORDENADORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 32 - A Coordenadoria de Resíduos Sólidos, compete:
I - A coordenação da proposição e da elaboração de
políticas, normas, estratégias, programas e projetos
relacionados à gestão de resíduos sólidos, contribuindo para
com a definição e implementação da política ambiental do
Estado;
..............................................................................................................
III - o acompanhamento das ações das entidades vinculadas,
visando a verificação do atendimento à política estadual de
resíduos sólidos estabelecida;
..............................................................................................................
V - O acompanhamento da eficiência das políticas de
resíduos sólidos aplicadas;
..............................................................................................................
VIII - a promoção do relacionamento entre o Sistema Estadual
de Meio Ambiente e o sistema produtivo do Estado do Paraná,
em estreita articulação e sintonia com entidades de classe
empresariais, na sua área de atuação;
IX - O acompanhamento técnico de programas e projetos na
área de gestão de resíduos sólidos;
X - A contribuição para com a implementação e manutenção
do Sistema de Informações Ambientais;
..............................................................................................................
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Coleta Seletiva - Decreto Estadual nº 4167/99. Dispõe sobre a
obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos
recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da administração
pública estadual direta e indireta.
Resíduos Sólidos Diversos –
- Lei Estadual nº 12.493/99. 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.
- Decreto Estadual nº 6674/0202. Aprova o Regulamento da Lei nº
12.493, de 1999, que dispõe sobre princípios, procedimentos,
normas e critérios referentes à geração, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação
final dos Resíduos Sólidos no Estado do Paraná, visando o controle
da poluição, da contaminação e a minimização de seus
impactos ambientais e adota outras providências.
- Portaria IAP nº 35/2016. Permite emissão de licenças para
empreendimentos de armazenamento temporário de transbordo
de resíduos sólidos.
- Portaria IAP nº 202/2016. Estabelece os critérios para exigência e
emissão de Autorizações Ambientais para as Atividades de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
- Lei Estadual nº 16.322/09. Dispõe que é de responsabilidade das
indústrias farmacêuticas, das empresas de distribuição de
medicamentos e das farmácias, drogarias e drugstores, darem
destinação final e adequada aos produtos que estejam com
prazos de validade vencidos ou fora de condições de uso.
- Resolução SEIN nº 22/85. Regula a Poluição do Meio Ambiente
por Agrotóxicos e Biocidas.
- Resolução SEMA nº 35/2004. Estabelece requisitos e condições
técnicas para a concessão de Licenciamento Ambiental de
Armazenadoras de Produtos Agrotóxicos, seus componentes e
afins.
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- Portaria IAP nº 224/07. Estabelece os critérios para exigência e
emissão de Autorizações Ambientais para as Atividades de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
- Resolução SEMA nº 43/08. Dispõe sobre o licenciamento
ambiental para empreendimentos de incineração de RS no
estado. As emissões atmosféricas destas atividades devem
atender à Resolução SEMA 54/2006.
- Portaria IAP nº 021/12. Estabelece os critérios para o
licenciamento ambiental das atividades de movimentação,
transporte e armazenamento temporário de resíduos de BHC e de
outros agrotóxicos proibidos por lei no Estado do Paraná.
- Portaria IAP nº 030/12. Substituir o ANEXO I da Portaria IAP
021/2012.
- Portaria IAP nº 063/12. Substitui o ANEXO I da Portaria IAP n° 021,
datada de 13/02/2012.
- Portaria IAP nº 155/13. 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 167/12. 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 187/13. Estabelece condições e critérios e dá
outras providências, para o licenciamento ambiental de Unidades
de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos Não Perigosos.
- Portaria IAP nº 234/10. Dispõe sobre a dispensa de Autorização
Ambiental para o uso agrícola de resíduos gerados pelas usinas
de beneficiamento de cana-de-açúcar para produção de
etanol, açúcar e energia elétrica e dá outras providências.
Aterros Sanitários –
-- Portaria Conjunta IAP/SEMAP nº 01/04 de 15/10/2004. Os Aterros
Sanitários deverão ser submetidos ao processo de Licenciamento
Ambiental.

PMGIRS – Volume 1 [Jataizinho/PR, 2018]

57

- Resolução Conjunta SEMA / IAP /SUDERHSA nº 01/2006.
Estabelece requisitos, critérios técnicos e procedimentos para a
impermeabilização de áreas destinadas a implantação de Aterros
Sanitários, visando à proteção e a conservação do solo e das
águas subterrâneas.
- Portaria IAP nº 259/14. Aprova e estabelece os critérios e
exigências para a apresentação do AUTOMONITORAMENTO
AMBIENTAL DE ATERROS SANITÁRIOS no Paraná e determina seu
cumprimento.
- Portaria IAP nº 260/14. Define os documentos, projetos e estudos
ambientais, exigidos nas etapas de licenciamento ambiental de
aterros sanitários no Estado do Paraná.
SAÚDE –
- Lei Estadual nº 13.331/2001.
Dispõe sobre a organização, regulamentação, fiscalização e
controle das ações dos serviços de saúde no Estado do
Paraná.
Capítulo II
Seção II
DA SAÚDE AMBIENTAL
Art. 32. Compete à direção do SUS a execução de ações de
saúde ambiental abrangendo:
I - A participação na execução de ações de proteção do
ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado.
II - A fiscalização das agressões ao meio ambiente que
tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação, junto
aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para
controlá-las.
III - a participação na formulação das políticas de
saneamento básico e ambiental, juntamente com os setores
específicos.
IV - A participação na execução e na destinação de recursos,
quando de interesse epidemiológico para o desenvolvimento
de ações de saneamento básico e ambiental agindo de
forma integrada com os órgãos competentes.
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..............................................................................................................
Capítulo III
Seção III
DAS INFRAÇÕES SANITÁRIAS E DAS PENALIDADES
Art. 63. Constituem infrações sanitárias as condutas tipificadas
abaixo:
..............................................................................................................
XXXIX. executar toda e qualquer etapa do processo produtivo,
inclusive transporte e utilização de produto ou resíduo
perigoso, tóxico ou explosivo, inflamável, corrosivo, emissor de
radiação ionizante, entre outros, contrariando a legislação
sanitária vigente.
- Decreto Estadual nº 5.711/2002.
Regula a organização, e o funcionamento do Sistema Único
de Saúde no âmbito do Estado do Paraná, estabelece normas
de promoção, proteção e recuperação da saúde e dispõe
sobre as infrações sanitárias e respectivo processo
administrativo.

Capítulo II
DA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE
..............................................................................................................
Seção IV
DA SAÚDE AMBIENTAL,
..............................................................................................................
Art. 99. São consideradas atividades e empreendimentos
potencialmente causadores de danos ou risco à vida ou à
saúde coletiva e ao meio ambiente, entre outros:
..............................................................................................................
VI. aterros sanitários;
VII. aterros de resíduos tóxicos e perigosos;
VIII. incineradores:
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a) produtos tóxicos e perigosos
b) resíduos de serviços de saúde;
IX. instalações de armazenagem de produtos tóxicos e
perigosos;
..............................................................................................................
XI. extração mineral, nela compreendido, pedreira de brita,
pedreira de bloco, carvão mineral, chumbo, calcário,
petróleo e gás natural, amianto, xisto , entre outros;
XII. usinas de compostagem e reciclagem de lixo urbano;
..............................................................................................................
Capítulo III
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
..............................................................................................................
Seção VIII
RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 219. Todo e qualquer sistema individual ou coletivo,
público ou privado, de geração, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de
resíduos sólidos de qualquer natureza, gerados ou introduzidos
no Estado, estará sujeito à fiscalização da autoridade sanitária
competente, em todos os aspectos que possam afetar a
saúde pública.
§1º. Toda unidade geradora de resíduos nos estados sólido ou
semissólido que resultam de atividades da comunidade de
origem industrial, doméstica, atendimento à saúde, comercial,
agropecuária, de serviços e de varrição que representam
potencial de risco à saúde ou de poluição, deverá possuir
autorização prévia junto ao órgão ambiental quanto à forma
adequada de acondicionamento, coleta, armazenamento,
tratamento e/ou destino final.
..............................................................................................................
Art. 220. Os municípios devem estabelecer, na elaboração do
Plano Diretor, políticas que visem minimizar o volume de
resíduos sólidos gerados, a fim de otimizar os processos de
coleta seletiva, transporte, tratamento e/ou destino final.
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..............................................................................................................
Art. 227. Os resíduos comuns devem ser apresentados
devidamente acondicionados para coleta pública, de forma
que impeça o acesso de vetores e animais, respeitando a
postura do gestor do serviço de coleta e obedecendo a
legislação vigente.
Art. 228. O serviço responsável pela coleta, transporte, destino
final e/ou tratamento, deve estabelecer e respeitar as
condições necessárias de manutenção em todas as etapas
do 119 processo e frequência da coleta.
Art. 229. A coleta e o transporte dos resíduos serão efetuados
através de veículos equipados de retentor de líquidos e
dispositivos que impeçam, durante o trajeto, a queda de
partículas nas vias públicas.
Art. 230. Nos locais de difícil acesso para o veículo coletor,
devem ser instalados dispositivos de armazenamento
provisórios para atender esses domicílios.
..............................................................................................................
Capítulo V
DOS ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE
..............................................................................................................
Art. 445. São estabelecimentos e atividades de interesse à
saúde:
..............................................................................................................
XXVI. outras atividades de interesse à saúde, como: abrigo,
coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo,
coleta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário,
abastecimento de água;
XXVII. serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição
final de resíduos sólidos e líquidos;
POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SISTEMA ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
- Lei Estadual nº 17.505 11/01/2013.
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Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema
de Educação Ambiental e adota outras providências.
..............................................................................................................
Art. 6º. São instituídas a Política Estadual de Educação
Ambiental e o Sistema Estadual de Educação Ambiental
como partes do processo educativo e da gestão ambiental
ampla no Estado do Paraná, ressaltando que todos têm
direitos e deveres em relação à educação ambiental, sendo
a sua realização e coordenação de competência do Poder
Público, por meio das secretarias de estado, com a
colaboração de todos os órgãos públicos, empresas estatais,
fundações, autarquias e institutos, bem como dos meios de
comunicação,
organizações
não
governamentais,
movimentos sociais, demais organizações do terceiro setor e
organizações empresariais.
PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
- Lei Estadual nº 17.505 11/01/2013.
Art. 10. Programa
Art. 11. a 20. Educação Ambiental no Ensino Formal
Art. 21. Educação Ambiental Não Formal
1.9.3 Da Legislação Municipal
Na Lei Orgânica Municipal encontra-se a promoção do
“(...) desenvolvimento municipal, de modo a assegurar a
qualidade de vida de população e a integração urbano rural
(...)” entre os objetivos fundamentais do Município (art. 5º. III),
competindo-lhe com exclusividade (art. 6º) ou em comum com
o estado e a União ( art. 7º), ou fazendo sua suplementação (art.
8º) inúmeras atividades, entre elas as inerentes ao bem estar,
segurança e qualidade de vida dos munícipes em termos de
meio ambiente.
No capítulo específico do meio ambiente, estabelece
que “(...)todos têm direitos ao meio ambiente saudável e
ecologicamente equilibrada — bem de uso comum do povo e
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essencial à adequada qualidade de vida — impondo-se a todos
e, em especial, ao Município, o dever de defendê-lo e preservá-lo
para o benefício da atual e futuras gerações.”(art. 172)
Organização Administrativa
A máquina municipal movimenta-se com forte apoio na
Lei Municipal nº 769/2007, que “Dispõe sobre a Organização
Administrativa da Prefeitura Municipal de Jataizinho, e dá outras
providências”. Por essa lei, suas repartições governamentais
executivas como órgãos da administração direta específica, são
os Departamentos, não existindo Secretarias Municipais, exceto
na Coordenação Geral, denominada Secretaria de Governo (art.
10, IV, a).
É também na Lei Municipal nº 769/2007 que foi criado o
DAAMA - Departamento de Agropecuária, Abastecimento e Meio
Ambiente, como “(...) órgão encarregado de incrementar por
todos os meios ao alcance da municipalidade as atividades
(...)proteger o meio ambiente e de implementar projetos na área
ambiental.(...)”(art. 84), competindo à Diretoria de Agropecuária,
Abastecimento e Meio Ambiente, através de sua Seção de
Serviços de Meio Ambiente, as atividades inerentes à política
ambiental.
O Departamento de Serviços Urbanos e Viação ( art. 102
e seguintes da mesma lei)

é o órgão encarregado da

administração dos serviços públicos municipais, entre eles o de
promover e executar os serviços de limpeza pública e os serviços
de coleta e destinação final do lixo (art. 103).
O licenciamento ambiental, bem assim a fiscalização do
meio ambiente, encontram suporte legal na mesma Lei Municipal
nº 769/2007 , em especial no artigos 88, que estabelece competir
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à Seção de Meio Ambiente: “(...) desenvolver a fiscalização do
Meio Ambiente no âmbito do Município;(...)” e “(...) propor o
licenciamento
concorrentemente

ambiental
com

de
o

atividades

Estado

e

a

poluidoras
União;(...)”,

respectivamente, nas alíneas o) e p), do artigo mencionado.
No bojo da Lei nº 758/2007, instituidora do Plano Diretor
Municipal de Jataizinho – PDM em seu art. 65, foi criado o Fundo
Municipal de Desenvolvimento“(...), com a finalidade de apoiar
ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos,
diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais
integrantes ou decorrentes deste Plano(...)”, cujos recursos são
aplicados na forma do art. 67, da mesma lei.
Está em fase de criação o Conselho Municipal de Meio
Ambiente, previsto, entre outros órgãos e disposições no Projeto
de Lei nº 01/2017, em tramitação junto à Câmara Municipal, que
disporá “(...) sobre a Política Ambiental de Proteção, Controle,
Conservação e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente
no Município de Jataizinho (...)”.
Será o Conselho Municipal de Meio Ambiente

um dos

instrumentos da Política do Meio Ambiente de Jataizinho, ( art. 5º,
I, do PL), “(...) competindo-lhe as ações consultivas, deliberativas e
normativas de assessoramento ao cumprimento desta Lei (...)”
(art. 6.), dentro das atribuições que ali menciona.
O Código de Obras, Lei nº 763/2007,
instalações para depósito de lixo, dispõe que

ao tratar

das

“As edificações

deverão prever local para armazenagem de lixo, onde ele
deverá permanecer até o momento da apresentação à coleta.”
(art. 106), bem assim que “Nas edificações com mais de 02 (dois)
pavimentos deverá haver, local para armazenagem de lixo.” (art.
107).
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No mesmo senso, em todas as edificações, exceto
aquelas

de uso para

habitação

de

caráter

permanente

unifamiliar, voltadas à via pública deverá ser reservado área do
terreno voltada e aberta para o passeio público para o depósito
de lixo a ser coletado pelo serviço público, por expressa previsão
do art. 108, do mesmo Código.
Na

Lei nº 764/2007, que dispõe sobre o Código de

Posturas do Município de Jataizinho,

vão contidas

“(...)as

medidas de polícia administrativa, a cargo do Município de
Jataizinho em matéria de higiene pública, do bem estar público,
(....) proteção e conservação do meio ambiente, (...) estatuindo
as necessárias relações entre o poder público local e os
munícipes.”
Entre essas medidas, estão as relacionadas com a higiene
pública, através das quais “O serviço de limpeza das ruas, praças
e logradouros públicos será executado direta ou indiretamente
pela Prefeitura, bem como o serviço de coleta de lixo domiciliar.”
(art. 5.º) e também que “Os moradores, os proprietários, os
comerciantes, os prestadores de serviços e os industriais são
responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços à sua
propriedade ou estabelecimento.” (art. 6º), entre uma série de
determinações determinando ou proibindo ações com vistas ao
interesse da higiene pública. Exemplificativamente, artigos 8º, 9º,
11, 19 e 62.
O Município de Jataizinho integra o CISPAR – Consórcio
Intermunicipal de Saneamento do Paraná, através de permissivo
de sua Lei Municipal nº 1008/2013. Até o momento, pelo quanto é
dado ver, o CISPAR tem uma atuação de caráter mais
programático e não operativo. Em princípio, o Consórcio destinase à “(...) I - implementação de melhorias sanitárias domiciliares,
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desenvolvimento

de

ambiental,

prejuízo

sem

programas
de

de

que

educação
os

entes

sanitária

consorciados

desenvolvam ações e programas iguais ou assemelhados;”
entre outras atividades, o

e
e,

“j) desenvolvimento de planos,

programas e projetos conjuntos destinados à conservação e
melhoria das condições ambientais;”, perfeitamente adequados
a ações que envolvam a geração, manejo e disposição de
resíduos sólidos.
O Programa de Coleta Seletiva do Município tem previsão
tanto no Termo de Referência DAAMAA

de

2016, para

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
quanto no Termo de Referência DAAMAA de 25/7/2017, para a
“(...) prestação de serviço de coleta e destinação final do Resíduo
sólido, Orgânico e Rejeito em todo perímetro urbano (centro e
bairros) e o processamento de resíduos sólidos urbanos recicláveis
ou reutilizável (..)”.
No primeiro (TR DAAMAA, 2016), em seu tópico 4.3 Proposta de manejo dos resíduos, encontram-se as obrigações de
“(...)Desenvolver programas e ações de educação ambiental que
promovam a não geração, a redução, a reutilização, a coleta
seletiva

e

a

reciclagem

de

resíduos

sólidos;”

também

(...)Apresentar metas de coleta seletiva e reciclagem dos
resíduos;(...); e ainda

“(...) Descrever as formas e limites da

participação do Poder Público local na coleta seletiva e na
logística reversa,(...)”.
Nesse mesmo TR está contemplada a atividade e
organização dos catadores: “(...)- Desenvolver programas e
ações voltadas à participação de cooperativas e associações de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por
pessoas físicas de baixa renda, quando houver(...)”.
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Já no (TR DAAMAA, 2017), mais específico, estão previstas
tanto a

implantação da coleta seletiva, como a educação

ambiental,

“(…) com intuito de que a população passe a ter

boas práticas, procedendo com a separação correta do lixo em
orgânico, rejeito e reciclável, o reaproveitamento e a logística
reversa.”
No que respeita ao tema da educação ambiental, o TR
determina seja realizado “(...) amplo trabalho de educação
ambiental em todos os níveis escolares do município e na
comunidade em geral utilizando ações diversificadas visando o
desenvolvimento

sócio

ambiental

da

população

afim

de

reconhecer a importância da preservação do meio ambiente e a
destinação correta dos resíduos oriundos de suas residências e
áreas comerciais, garantindo uma cidade mais sustentável.”
A já mencionada Lei Municipal nº 769/2007 estabelece
em seu art. 10, o Conselho Municipal de Educação, como órgão
colegiado de aconselhamento da Administração, sendo o
Departamento

de

Educação

e

Cultura

um

órgão

da

administração específica , da mesma forma que o Departamento
de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente; (alíneas c e
alíneas e), artigo 10, inciso VI). Cabe ao

Departamento de

Educação e Cultura uma série de atribuições (art. 70), dentre as
quais, embora sem menção específica, inclui-se a educação
ambiental.
Numa visão geral, exemplificativa, da legislação municipal
conectado com o presente trabalho é o que segue:
Lei Orgânica Municipal
Art. 5º. São objetivos fundamentais do Município:
..............................................................................................................

PMGIRS – Volume 1 [Jataizinho/PR, 2018]

67

III – promover o desenvolvimento municipal, de modo a
assegurar a qualidade de vida de população e a integração
urbano rural;
Art. 6º. Ao Município de Jataizinho compete:
..............................................................................................................
XX – Promover a limpeza das vias e logradouros públicos, a
remoção e o destino final de lixo domiciliar, hospitalar e
industrial, e de outros resíduos de qualquer natureza;
..............................................................................................................
XXIX – dispor sobre o uso, o transporte e o armazenamento das
substâncias que coloquem em risco a saúde e a segurança
da população;
XXX – garantir a defesa civil do meio ambiente e da qualidade
de vida;
..............................................................................................................
Art. 7º. Ao Município de Jataizinho compete, em comum com
a União e com o Estado:
..............................................................................................................
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
Art. 8º. Compete, ainda, ao Município suplementar a
legislação federal e a estadual, visando ao exercício de sua
autonomia e à consecução do interesse local, especialmente
sobre:
..............................................................................................................
IV – Defesa e preservação do meio ambiente e conservação
do solo;
V – Combate a todas as formas de poluição ambiental;
VI – uso e armazenamento de agrotóxicos;
..............................................................................................................
Art. 102. O estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao
desenvolvimento municipal deverá assegurar:
..............................................................................................................
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II - A preservação, a proteção e a recuperação do meio
ambiente natural e cultural;
..............................................................................................................
Art. 112. A política de desenvolvimento urbano, além do
disposto nos artigos 101 a 111, tem como diretrizes:
..............................................................................................................
XI – adoção de padrões de produção e consumo de bens e
serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município;
..............................................................................................................
XVIII – reserva de áreas urbanas para implantação de projetos
de cunho social e ambiental.
..............................................................................................................
Art. 133. O direito à saúde implica os seguintes direitos
fundamentais:
..............................................................................................................
III - respeito ao meio ambiente equilibrado e erradicação da
poluição ambiental;
CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE
Art. 172. Todos têm direitos ao meio ambiente saudável e
ecologicamente equilibrada — bem de uso comum do povo
e essencial à adequada qualidade de vida — impondo-se a
todos e, em especial, ao Município, o dever de defendê-lo e
preservá-lo para o benefício da atual e futuras gerações.
..............................................................................................................
Art. 174. Cabe ao Município, através de seus órgãos de
Administração Direta, Indireta e Fundacional:
..............................................................................................................
V - Garantir a educação ambiental em todos os níveis de
ensino de sua responsabilidade e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente;
..............................................................................................................
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VII - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
todas as suas formas;
..............................................................................................................
XII - controlar e fiscalizar a produção, estocagem e manuseio
de substâncias, o transporte, a comercialização e a utilização
de técnicas, métodos e instalações, que comportem risco
afetivo ou potencial para saudável qualidade de vida e ao
meio ambiente natural e de trabalho, incluindo materiais
geneticamente alterados pela ação humana e materiais
alteradores do patrimônio genético das populações animais e
vegetais, resíduos químicos e fontes de radioatividade.
..............................................................................................................
CAPÍTULO VII
DO SANEAMENTO
Art. 181. O saneamento básico é dever do Município,
implicando o seu direito, a garantia inalienável de:
..............................................................................................................
II - Coleta e disposição dos esgotos sanitários, dos resíduos
sólidos e drenagem das águas pluviais, de forma a preservar o
equilíbrio do meio ambiente e eliminar as ações danosas à
saúde;
..............................................................................................................
Art. 185. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e
destino final de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, qualquer
que seja o processo tecnológico adotado, deverão ser
executados sem qualquer prejuízo para a saúde humana e o
meio ambiente.
§ 1º A coleta de lixo no Município será seletiva.
§ 2º Caberá ao Poder Executivo:
a) tratamento e destino final adequados do material
orgânico;
b) comercialização dos materiais recicláveis através de
consórcios intermunicipais e bolsas de resíduos;
c) destinação final do lixo hospitalar por meio de incineração,
ou outro método adequado.
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Art. 186. Para a coleta de lixo ou resíduos, o Município poderá
exigir, da fonte geradora, nos termos da lei:
I - Prévia seleção;
II - Prévio tratamento, quando considerados perigosos para a
saúde e o meio ambiente.
Art. 187. E vedado o despejo de resíduos sólidos e líquidos a
céu aberto em áreas públicas e privadas, e nos corpos
d’água.
Organização Administrativa. Lei nº 769/2007. Dispõe sobre a
Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Jataizinho,
e dá outras providências
Órgãos Envolvidos Direta ou Indiretamente com a Gestão dos
Resíduos
Pela Lei Municipal nº 769/2007 e organograma representativo
da Administração Municipal, suas repartições governamentais
executivas como órgãos da administração direta específica,
são os Departamentos, não existindo Secretarias Municipais,
exceto na Coordenação Geral, denominada Secretaria de
Governo, conforme art. 10, IV, a).
Departamento de Serviços De Saúde
- Lei nº 769/2007
..............................................................................................................
Art. 55. O Departamento de Serviços de Saúde compõe-se
das
seguintes
unidades
de
serviço
subordinadas
imediatamente ao respectivo titular:
..............................................................................................................
VI - Seção de Saneamento e Aterro Sanitário
Art. 62. O serviço inerente ao Aterro Sanitário terá, por
atribuição específica, verificar as condições e necessidades
do aterro sanitário tomando medidas preventivas para evitar
proliferação de insetos e outros animais, bem como pela
ocorrência de doenças provocadas pelo seu mau uso.
Art. 63. O serviço inerente a Vigilância Sanitária no município
deverá:
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a) liberar para os estabelecimentos inspeções sobre resíduos
sanitários e as condições de funcionamento;
..............................................................................................................
f) acompanhar o destino de resíduos de esgoto;
g) realizar visitas periódicas no aterro sanitário;
Departamento de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente
- Lei nº769/2007
..............................................................................................................
Art. 84. O Departamento de Agropecuária, Abastecimento e
Meio Ambiente é o órgão encarregado de incrementar por
todos os meios ao alcance da municipalidade as atividades
agrícolas e pastoris do Município, seja através da distribuição
de adubos, mudas e sementes selecionadas, seja pela cessão
de reprodutores ou das providências cabíveis para a prática
de inseminação artificial, com recursos próprios ou em
colaboração com outros órgãos públicos ou privados; da
difusão de modernas técnicas agrícolas e pastoris; da cessão
de empréstimo gratuito ou remunerado pelo preço de custo
dos serviços, de tratores e outros implementos agrícolas aos
lavradores e criadores do município; de praticar todas as
demais atividades agropecuárias; de proteger o meio
ambiente e de implementar projetos na área ambiental.
Art. 85. Compete ao Diretor de Agropecuária, Abastecimento
e Meio Ambiente:
..............................................................................................................
m) elaborar programa de recuperação e proteção ambiental;
Art. 86. O Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente,
compõe-se das seguintes unidades de serviço, imediatamente
subordinadas ao respectivo titular:
..............................................................................................................
II - Seção de Serviços de Meio Ambiente;
Art. 88. Compete à Seção de Meio Ambiente:
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a) elaborar plano de ação, em conjunto com o Diretor do
Departamento de Agropecuária, Abastecimento e Meio
Ambiente relativo à preservação do meio ambiente;
b) desenvolver e coordenar em conjunto com o
Departamento de Educação e Cultura a Educação Ambiental
no Município;
g) desenvolver políticas e programas de proteção ao meio
ambiente;
o) desenvolver a fiscalização do Meio Ambiente no âmbito do
Município;
q) propor e firmar convênios das várias áreas, visando projetos
para a melhoria ambiental do Município e da qualidade de
vida da população.
Departamento. de Serviços Urbanos e Viação
- Lei nº 769/2007
..............................................................................................................
Art. 102. O Departamento de Serviços Urbanos e Viação é o
órgão encarregado da administração dos serviços públicos
municipais.
Art. 103. Compete ao Departamento de Serviços Urbanos e
Viação:
..............................................................................................................
b) promover e executar os serviços de limpeza pública;
c) promover e executar os serviços de coleta e destinação
final do lixo;
..............................................................................................................
Art. 104. O Departamento de Serviços Urbanos e Viação
compõe-se da seguinte divisão imediatamente subordinadas
ao Diretor do Departamento de Serviços Urbanos e Viação.
I – Divisão de Serviços Urbanos e Viação.
.............................................................................................................
d) - Seção de Limpeza Pública, Vigilância e Cemitérios.
Art. 111. A Seção de Limpeza Pública, Vigilância e Cemitérios
deverá incrementar no município todos os esforços visando
efetiva execução, bem como a ampliação e modernização
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para tornar cada vez mais eficiente a coleta, transporte,
varrição, serviços complementares, reciclagem, tratamento e
disposição final do lixo, bem como, o incentivo à educação
ambiental como forma de ampliar a participação da
sociedade na responsabilidade sobre resíduos sólidos.
Caberá, também, fiscalizar e orientar o efetivo de vigilantes
da municipalidade para que executem a proteção dos bens
públicos e prestem outros serviços determinados pela divisão.
PDDM – Plano Diretor de Desenvolvimento do Município
- Lei nº 769/2007
Institui o Plano Diretor Municipal de Jataizinho – PDM.
..............................................................................................................
Art. 6º A política de desenvolvimento municipal deve se
pautar pelos seguintes princípios:
..............................................................................................................
III - preservação e recuperação do ambiente natural;
IV - Sustentabilidade;
..............................................................................................................
Art. 8° Sustentabilidade é o desenvolvimento local socialmente
justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável,
visando garantir a qualidade de vida para as presentes e
futuras gerações.
..............................................................................................................
Art. 11. A função social da propriedade deverá atender aos
princípios de ordenamento territorial do município, expressos
neste Plano Diretor e no Estatuto da Cidade, com o objetivo
de assegurar:
..............................................................................................................
IX - A recuperação de áreas degradadas ou deterioradas,
visando a melhor qualidade de vida para a população,
através da qualificação e da melhoria das condições
ambientais e de habitabilidade.
..............................................................................................................
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CAPÍTULO I
DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Art. 14. A política de proteção e preservação ambiental
deverá garantir o direito de cidades sustentáveis fazendo
referência à formulação e implementação de políticas
públicas compatíveis com os princípios de desenvolvimento
sustentável definidos na agenda 21.
Art. 15. A política de proteção e preservação ambiental será
pautada pelas seguintes diretrizes:
..............................................................................................................
XIII - desenvolver Programa de Educação Ambiental junto às
escolas da rede pública e particular;
XIV - construir um aterro sanitário municipal conforme as
exigências do CONAMA/IAP;
XV - Criar um sistema municipal de coleta seletiva adequada;
XVI - dar apoio a iniciativas particulares de coleta seletiva
associada a programas de reciclagem de lixo, desenvolvidos
eventualmente em cooperativas de catadores ou consórcio
com municípios vizinhos;
XVII - criar um sistema municipal de coleta e disposição
adequada do entulho, divulgando esses programas de
maneira a evitar que o entulho de construções e de poda de
vegetação seja disposto irregularmente em terrenos vazios e
sítios rurais;
XVIII - desenvolver projeto de reciclagem do entulho para a
construção civil, adotando tecnologia já desenvolvida em
outros municípios e possibilitando a redução de custos para os
projetos de habitação popular;
XIX - equipar a usina de reciclagem;
XX - Fazer um convênio com uma empresa especializada para
a execução da coleta e disposição adequada de resíduos
hospitalares;
..............................................................................................................
Art. 18. A Assessoria de Planejamento é o órgão incumbido do
planejamento e da organização municipal.
Parágrafo único. São atribuições do Assessor de Planejamento:
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a) elaborar, promover ou coordenar a execução do Plano
Diretor de Desenvolvimento do Município, acompanhando a
realização dos planos e programas parciais pelos órgãos
competentes da Administração;
..............................................................................................................
g) elaborar as propostas, planos de trabalho, bem como,
disponibilizar toda documentação necessária para obtenção
de financiamentos ou de recursos a fundo perdido junto aos
órgãos dos governos estadual e federal;
h) analisar e aprovar projetos de obras a serem realizadas no
município, visando harmonizar o desenvolvimento sócio
econômico;
..............................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO DESENVOLVIMENTO FÍSICO TERRITORIAL
SEÇÃO I
DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL
Art. 36. Fica definida como Macrozona de Controle Ambiental
do Aterro Sanitário a área onde atualmente se localiza o
aterro municipal, tendo como diretrizes:
I - Estabelecer normas de controle ambiental local;
II - Garantir qualificação da área para utilização pública após
vida útil definida para o aterro.
SEÇÃO V
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
Art. 61. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades
privadas ou públicas, situadas em área urbana, que
dependerão de elaboração prévia do Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de
construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder
Executivo municipal.
Art. 62.
..............................................................................................................
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos
integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta no
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órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer
interessado.
Art. 63. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e
aprovação de prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA),
requeridas nos termos da legislação ambiental.
- Lei nº769/2007
Consórcio Cispar
- Lei Municipal nº 1008/2013
..............................................................................................................
Art. 5º. Fica o Município de Jataizinho autorizado a contratar
especialmente com o CISPAR, sem prejuízo de outras
atividades passíveis de contratação, inclusive por meio de
contrato de programa e/ou contrato de gestão, nos termos
do contrato de consórcio público, as seguintes atividades:
I - Implementação de melhorias sanitárias domiciliares,
desenvolvimento de programas de educação sanitária e
ambiental, sem prejuízo de que os entes consorciados
desenvolvam ações e programas iguais ou assemelhados;
..............................................................................................................
j) desenvolvimento de planos, programas e projetos conjuntos
destinados à conservação e melhoria das condições
ambientais;
Política de Meio Ambiente. Lei Municipal nº 769/2007 e Projeto de
Lei nº 01/2017, em trâmite.
- Lei Municipal nº 769/2007
SUBSEÇÃO II
Seção de Serviços de Meio Ambiente
Art. 88. Compete à Seção de Meio Ambiente:
..............................................................................................................
g) desenvolver políticas e programas de proteção ao meio
ambiente;
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q) propor e firmar convênios das várias áreas, visando projetos
para a melhoria ambiental do Município e da qualidade de
vida da população.
Projeto de Lei nº 01/2017, em trâmite.
Dispõe sobre a Política Ambiental de Proteção, Controle,
Conservação e Recuperação da Qualidade do Meio
Ambiente no Município de Jataizinho e dá outras
providências.
..............................................................................................................
Art. 16. A coleta, transporte, tratamento e disposição final do
lixo urbano, de qualquer natureza, processará em condições
que não tragam malefícios à saúde, ao bem estar público ou
ao meio ambiente, obedecido ao disposto na Lei Orgânica
do Município.
Parágrafo Único - Quanto à responsabilidade pela coleta,
tratamento e destinação dos Resíduos Sólidos: Domiciliares,
comerciais e públicos ficam corresponsáveis os geradores e o
poder municipal; quanto aos resíduos de saúde, industriais de
classe I, defensivos agrícolas e entulhos de construção, ficam
responsáveis os seus geradores
Conselho Municipal de Meio Ambiente. Projeto de Lei nº 01/2017,
em trâmite.
Art. 5º. São instrumentos da Política do Meio Ambiente de
Jataizinho:
I - O Conselho Municipal de Meio Ambiente;
..............................................................................................................
Art. 6º. Fica criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente,
órgão colegiado, composto de 12 membros, nomeados pelo
Prefeito Municipal, competindo-lhe as ações consultivas,
deliberativas
e
normativas
de
assessoramento
ao
cumprimento desta Lei, com as seguintes atribuições:
Plano Diretor Municipal. Lei Municipal nº 758/2007. Institui o Plano
Diretor Municipal de Jataizinho – PDM.
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Fundo Municipal de Desenvolvimento
- Lei Municipal nº 758/2007
SEÇÃO VII
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Art. 65. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento,
com a finalidade de apoiar ou realizar investimentos
destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos,
programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou
decorrentes deste Plano, em obediência às prioridades nele
estabelecidas.
..............................................................................................................
Art. 67. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento –
FMD- serão aplicados em:
I - Execução de programas e projetos habitacionais de
interesse social, incluindo a regularização fundiária e a
aquisição de imóveis para constituição de reserva fundiária;
II - Estruturação e gestão do transporte coletivo público;
III - ordenamento e direcionamento do desenvolvimento
territorial, incluindo infra estrutura, drenagem e saneamento;
IV - Implantação de equipamentos públicos urbanos e
comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes;
V - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural, turístico
ou paisagístico;
VI - criação de unidades de conservação e proteção de
áreas de interesse ambiental.
Código de Obras
- Lei Municipal nº 758/2007

CAPÍTULO VI
DAS INSTALAÇÕES EM GERAL
SEÇÃO XI
DAS INSTALAÇÕES PARA DEPÓSITO DE LIXO
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..............................................................................................................
Art. 106. As edificações deverão prever local para
armazenagem de lixo, onde ele deverá permanecer até o
momento da apresentação à coleta.
Art. 107. Nas edificações com mais de 02 (dois) pavimentos
deverá haver, local para armazenagem de lixo.
Art. 108. Em todas as edificações, exceto aquelas de uso para
habitação de caráter permanente unifamiliar, voltadas à via
pública deverá ser reservado área do terreno voltada e
aberta para o passeio público para o depósito de lixo a ser
coletado pelo serviço público.
Código de Posturas
- Lei Municipal nº 764/2007
Dispõe Sobre o Código de Posturas do Município de
Jataizinho.
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Código contém as medidas de polícia
administrativa, a cargo do Município de
Jataizinho em
matéria de higiene pública, do bem estar público, (....)
proteção e conservação do meio ambiente, (...) estatuindo as
necessárias relações entre o poder público local e os
munícipes.
Art. 2º As disposições sobre a utilização das áreas contidas
neste Código e complementares às Leis Municipais de
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e o Código de
Obras, visam:
..............................................................................................................
III - estabelecer padrões relativos à qualidade de vida e de
conforto ambiental;
..............................................................................................................
TÍTULO II
DAS POSTURAS MUNICIPAIS
CAPÍTULO I
DA HIGIENE PÚBLICA
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SEÇÃO I
DA HIGIENE DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
Art. 5º. O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros
públicos será executado direta ou indiretamente pela
Prefeitura, bem como o serviço de coleta de lixo domiciliar.
Art. 6º. Os moradores, os proprietários, os comerciantes, os
prestadores de serviços e os industriais são responsáveis pela
limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços à sua propriedade ou
estabelecimento.
..............................................................................................................
§ 2º É proibido varrer lixo, detritos sólidos de qualquer natureza,
para os coletores ou "bocas de lobo" dos logradouros públicos.
§ 3º É proibido fazer a varredura do interior dos prédios, dos
terrenos e dos veículos para via pública, bem como despejar
ou atirar lixo e detritos sobre o leito de logradouros públicos.
..............................................................................................................
Art. 8º A coleta e o transporte do lixo serão feitos em veículos
contendo dispositivos que impeçam, durante o trajeto, a
queda de partículas nas vias públicas.
Art. 9º Para preservar de maneira geral a higiene pública, fica
proibido:
..............................................................................................................
III - queimar ou incinerar, mesmo nos próprios quintais, lixo ou
quaisquer corpos em quantidade capaz de molestar a
vizinhança;
..............................................................................................................
VI - o assoreamento de fundo de vale através da colocação
de lixo, entulhos e outros materiais;
..............................................................................................................
Art. 11.
..............................................................................................................
§ 1º Não é permitida a existência de terrenos cobertos de
mato, pantanosos, com água estagnada ou servindo como
depósito de lixo dentro dos limites do Município.
..............................................................................................................

PMGIRS – Volume 1 [Jataizinho/PR, 2018]

81

Art. 19. As cocheiras, estábulos e pocilgas existentes na área
rural do Município deverão, além das disposições gerais deste
Código que lhes forem aplicáveis:
..............................................................................................................
II - Possuir depósito para estrume a prova de insetos e com a
capacidade para receber a produção de vinte e quatro
horas, a qual deve ser diariamente removida para local
apropriado;
..............................................................................................................
V - Os depósitos para estrumes serão dispostos à montante dos
ventos dominantes com relação às edificações mais próximas.
..............................................................................................................
Art. 62. As colunas ou suportes de anúncios, as caixas para lixo,
os bancos ou os abrigos de logradouros públicos, somente
poderão ser instalados mediante licença prévia da Prefeitura.
CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Art. 88. É proibido:
I - Deixar no solo qualquer resíduo sólido ou líquido, inclusive
dejetos e lixos sem permissão da autoridade sanitária, quer se
trate de propriedade pública ou particular;
II - O lançamento de resíduos em rios, lagos, córregos, poços e
chafarizes;
..............................................................................................................
VIII - a instalação e o funcionamento de incineradores.
Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão dos Resíduos Sólidos
(com conteúdo mínimo da Lei nº 12.305/2010)
- TR DAAMAA - DE 25/7/17. Termo de Referência - Coleta de
Resíduos Sólidos.
Plano/Programa de Coleta Seletiva.
- TR DAAMAA - DE 25/7/17. Termo de Referência - Coleta de
Resíduos Sólidos
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Resíduos Sólidos.

Projeto de Lei nº 01/2017, em trâmite

e

TR

DAAMAA - DE 25/7/17.
- Termo de Referência - Coleta de Resíduos Sólidos
- Destinação de Resíduos. TR DAAMAA - DE 25/7/17.
- Projeto de Lei nº 01/2017
Art. 16 - A coleta, transporte, tratamento e disposição final do
lixo urbano, de qualquer natureza, processará em condições
que não tragam malefícios à saúde, ao bem estar público ou
ao meio ambiente, obedecido ao disposto na Lei Orgânica
do Município.
Parágrafo Único - Quanto à responsabilidade pela coleta,
tratamento e destinação dos Resíduos Sólidos: Domiciliares,
comerciais e públicos ficam corresponsáveis os geradores e o
poder municipal; quanto aos resíduos de saúde, industriais de
classe I, defensivos agrícolas e entulhos de construção, ficam
responsáveis os seus geradores.
Saneamento Básico. Lei Municipal nº 769/2007.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Art. 53. O Departamento de Serviços de Saúde é o órgão
encarregado de promover os serviços de assistência médicoodontológica à população do Município, (....) promover o
saneamento básico no Município, em conjunto com o
Departamento de Obras e Desenvolvimento Municipal.
Art. 54. Compete ao Diretor do Departamento de Serviços de
Saúde:
..............................................................................................................
c) participar da formulação da política e da execução das
ações de saúde, saneamento e vigilância epidemiológica;
..............................................................................................................
Art. 55. O Departamento de Serviços de Saúde compõe-se
das
seguintes
unidades
de
serviço
subordinadas
imediatamente ao respectivo titular:
..............................................................................................................
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VI - Seção de Saneamento e Aterro Sanitário;
..............................................................................................................
SUBSEÇÃO VI
Seção de Saneamento e Aterro Sanitário
Art. 61. Compete a Seção de Saneamento e Aterro Sanitário
coordenar as atividades inerentes ao serviço de saúde em:
a) promover a execução dos serviços relativos ao aterro
sanitário e vigilância sanitária no município;
..............................................................................................................
Educação. Lei Municipal nº 769/2007
CAPÍTULO ÚNICO
DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA
Art. 10. O sistema administrativo da Prefeitura Municipal de
Jataizinho, compõe-se dos seguintes órgãos, conforme
organograma estabelecido no Anexo I:
II - ÓRGÃOS COLEGIADOS DE ACONSELHAMENTO
d) Conselho Municipal de Educação.
VI - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA
c) Departamento de Educação e Cultura;
e) Departamento de Agropecuária, Abastecimento e Meio
Ambiente;
..............................................................................................................
§ 3º. Os órgãos relacionados nos incisos III, IV, V e VI, são
subordinados diretamente ao Prefeito por linha de autoridade
integral.
SEÇÃO III
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Art. 69. O Departamento de Educação e Cultura é o órgão
responsável pelas atividades relativas à Educação e a Cultura
do
Município,
à
instalação
e
manutenção
de
estabelecimentos municipais de ensino; à execução do Plano
Municipal de Educação; à manutenção da Biblioteca Pública
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Municipal; à manutenção de cursos de caráter profissional e
semiprofissional e a difusão da cultura geral.
Art. 70. Compete ao Diretor do Departamento de Educação e
Cultura:
a) assessorar o Prefeito na formulação da política educacional
e cultural do município, no âmbito de sua competência;
b) elaborar e promover a execução do Plano Municipal de
Educação;
..............................................................................................................
z) propor ou promover a realização de cursos e outras formas
de treinamento e aperfeiçoamento de professores municipais,
coordenando-se nesta atividade, com a divisão de recursos
humanos;
..............................................................................................................
ab) promover atividades que visem à cooperação entre os
pais, comunidade e a escola;
..............................................................................................................
af) promover a execução de convênios educacionais e
culturais firmados pelo Município;
..............................................................................................................
ag) promover com regularidade a execução de programas
culturais de interesse da população;
..............................................................................................................
Art. 72. Compete à Seção de
Fundamental, e a Jovens e Adultos:

Educação

Infantil

e

..............................................................................................................
j) promover cursos,
educacional;

reuniões

e

debates

de

natureza

..............................................................................................................
m) orientar os professores na elaboração e desenvolvimento
de projetos pedagógicos;
..............................................................................................................
Art. 88. Compete à Seção de Meio Ambiente:
..............................................................................................................
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b) desenvolver e coordenar em conjunto com o
Departamento de Educação e Cultura a Educação
Ambiental no Município;
Licenciamento
769/2007;

Ambiental

e

Fiscalização.

Lei

Municipal

nº

SUBSEÇÃO II
Seção de Serviços de Meio Ambiente
Art. 88. Compete à Seção de Meio Ambiente:
..............................................................................................................
o) desenvolver a fiscalização do Meio Ambiente no âmbito do
Município;
..............................................................................................................
p) propor o licenciamento ambiental de atividades poluidoras
concorrentemente com o Estado e a União;
..............................................................................................................

2 ABORDAGEM
PLANO

METODOLÓGICA

DA

ELABORAÇÃO

DO

Para o desenvolvimento das etapas do trabalho foi
considerada uma abordagem de consulta e consenso conduzido,
levando em conta aspectos administrativos, legais e mecanismos de
financiamento. Para tanto, foram realizadas reunião pública e
reuniões específicas. A primeira, como estratégia de controle social
e para aplicação de instrumento de pesquisa entre as partes
interessadas. As demais, para a formação dos Grupos de Trabalhos
(GT’s), coleta dos dados e informes, levantamento de experiências,
levantamento em fontes secundárias, organização de catadores de
materiais recicláveis, visando a inclusão destes, e oficina de
formação de professores. Tudo isso, visando à organização do
processo de elaboração do Plano, em como o embasamento do
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diagnóstico e das alternativas a aplicadas para definição do
modelo de gestão dos resíduos sólidos as estratégias para a efetiva
implantação do plano proposto.
2.1

TIPOS E MÉTODOS DE PESQUISA
Foram utilizados aqui estudos exploratórios e descritivos
combinados.
Estudos exploratórios são investigações de pesquisa
empírica que têm como finalidade a formulação de questões,
aumentando a familiaridade de um ambiente para uma pesquisa
futura mais detalhada.
A pesquisa exploratória visa um maior conhecimento
sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é
apropriada para os primeiros estágios de investigação quando a
familiaridade, o conhecimento e a compreensão de um cenário
são, geralmente, insuficientes ou inexistentes.
Estudos descritivos buscam identificar as propriedades
importantes do objeto de análise. Visa dar um panorama mais
preciso do ambiente a ser estudado sem fazer correlações.
Empregam tanto descrições qualitativas como quantitativas.

Figura 4 – Desenho da Pesquisa
Fonte: Elaborado pelos autores
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2.2

LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES
Os dados que embasaram a formulação deste trabalho
são de natureza primária – aqueles que são coletados em primeira
mão, especificamente para o objetivo do estudo – e secundária –
dados já existentes, oriundos de outros estudos, que possuem
objetivos diferentes do estudo em pauta.
Os dados relativos à população, história e geografia do
município e região, foram obtidos por meio de consulta ao banco
de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br e site da Prefeitura
de Jataizinho, disponível em http://www.jataizinho.pr.gov.br. Os
aspectos ambientais foram levantados junto ao Instituto Nacional
de

Meteorologia

–

INMET,

disponível

em

http://www.inmet.gov.br/portal/ entre outros.
A pesquisa das informações relativas à legislação
municipal,

influências

e

operacionalização

do

sistema

de

gerenciamento de resíduos sólidos e demais aspectos pertinentes à
limpeza urbana, existente no município, foi feita através da análise
documental fornecida pelos órgãos oficiais do município, bem
como visitas ao município para verificação dos serviços.
A percepção dos moradores do município quanto aos
resíduos sólidos e sua forma de segregação na fonte e destinação
foi levantada através da aplicação de um questionário durante
uma reunião pública e reuniões com as partes interessadas para
apresentação das atividades de elaboração do Plano.
O cenário atual da Educação Ambiental formal no
município foi levantado através de uma reunião com a equipe do
Departamento de Educação e Cultura da análise de matrizes dos
problemas e potencialidades ambientais, aplicados durante um
curso de capacitação para professores da rede municipal, visando
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subsidiar, teórica e metodologicamente, a inserção da dimensão
ambiental nos currículos das escolas.
2.3

TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES
As informações coletadas foram tabuladas em planilhas
que relacionam o município com as variáveis consideradas
relevantes para representar a situação atual da gestão dos
resíduos sólidos.
Após tabuladas, as informações foram submetidas a um
processo de análise, eliminando aquelas cujos desvios mostraramse fora do padrão. A partir das tabelas finalizadas, foram gerados
gráficos para dar suporte as projeções e inferências apresentadas
ao longo deste Volume.

3 MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

A divulgação do trabalho foi feita pelos meios disponíveis:
rádio comunitária, convites afixados nas capelas e matriz católica,
avisos ao final das celebrações das missas na igreja católica,
convites

enviados

para

pastores

evangélicos,

comerciantes,

associações de bairros, escolas. Também carro de som realizando
sua divulgação nos bairros. Nos meios eletrônicos, cabe destaque
para páginas do facebook, WhatsApp e site da prefeitura.
A participação da sociedade se deu por meio de
reuniões públicas, permitindo uma ampla manifestação de todos
que compareceram, bem como foi facultada a possibilidade de
tecerem sugestões e críticas por meio de formulário impresso.
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3.1

INCLUSÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO

RECICLÁVEIS

NO

Esta etapa do trabalho se deu por meio de convite aos
Catadores de materiais recicláveis, identificados pela Diretoria de
Meio Ambiente do Município, para uma reunião conduzida pelo
Instituto Venturi Para Estudos Ambientais, realizada no dia 6 de
setembro, nas instalações da Prefeitura, onde foram apresentadas
as atividade para elaboração do Plano, mais especificamente, o
modelo de coleta seletiva proposto para o Município e a
recomendação da Lei 12.305/2010 no que diz respeito a inclusão
de Catadores organizados na coleta seletiva.
A segunda reunião também conduzida pelo Instituto
Venturi, aconteceu no mesmo local da primeira, no dia 09 de
outubro. Teve como objetivo reunir os Catadores em Assembleia
para fundação da Associação Recicla Jataizinho. Dos 9 (nove)
catadores que compareceram a primeira reunião apenas 6
participaram como associados fundadores.
3.2

PERCEPÇÕES DA COMUNIDADE COM RELAÇÃO AOS RESÍDUOS
SÓLIDOS GERADOS NO MUNICÍPIO
Durante a reunião pública para apresentação das
atividades do Plano, realizada às 19h30 do dia 05 de setembro de
2017, na Câmara Municipal, foi aplicado aos participantes um
questionário, com o intuito de avaliar a relação da população
com o tema resíduos sólidos. No dia 06 de setembro de 2017,
também foi aplicado o mesmo questionário durante as reuniões
para formação dos Grupos de Trabalho, com os Catadores de
materiais recicláveis e com as professoras da pasta da Educação
do Município. Totalizando 54 questionários respondidos.
Entre as considerações manifestadas pelos respondentes
estão: “Implantar a coleta seletiva de resíduos de modo que não
tenha

tanto

custo

para

a

população
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socialmente”; “Educação para população”; “Instituir pontos na
cidade para recebimento de resíduos”; “Implantar associação de
catadores”; “Multa para quem não fizer a coisa certa”; “Queremos
que

desta

vez

funcione”;

“Cobrar

a

participação

da

comunidade”; “Levar alunos das escolas para visitar o destino do
lixo reciclado”; “Implantar no município a reciclagem, após, muitas
reuniões com a comunidade para conscientização”; “Colocar em
prática e não ficar na teoria”; “Promover grupos de estudos para
melhor esclarecimento da gestão em entidades, instituições,
departamentos, como: escolas, igrejas, UBS, associação de
bairros”.
A interpretação de parte das informações obtidas
através da aplicação dos questionários segue destacada abaixo
sob a forma de representação gráfica, levando em conta o
gênero, faixa etária e os diferentes graus de instrução formal do
público respondente.
Esta compreensão do estado do conhecimento sobre os
resíduos sólidos, em um determinado momento, é necessária para
uma revisão crítica dos resultados dos programas, projetos e ações
de

Educação

informações,

Ambiental.
busca-se

as

Baseado

no

possibilidades

conjunto
de

dessas

integração,

fortalecimento e melhoramento contínuo das atividades de EA
desenvolvidas no município durante a elaboração das estratégias
de implementação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.
3.2.1 Gênero
Do total de respondentes, 30 eram do gênero feminino,
20 do gênero masculino e 04 não declararam o gênero,
conforme mostra a Figura.
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Gênero
Não respondeu

Masculino

Feminino

Feminino

Masculino

Não respondeu
0
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35

Figura 5 – Gênero dos respondentes
Fonte: Elaborado pelos autores

3.2.2 Faixa etária
Quanto

à faixa etária dos respondentes, conforme

mostrado abaixo na Figura, o grupo entre 36-55 correspondeu a
62% dos respondentes, enquanto acima de 55 anos foi de 20% e
entre 29 e 35 anos, a 11%. Já as demais faixas participaram com
apenas 2% cada.

Faixa Etária
2% 2%

32%

31%

15 - 21

22 - 28

29 - 35

2%

11%

20%

35 - 45

36 - 45

46 - 55

acima de 55

Figura 6 – Gênero dos respondentes
Fonte: Elaborado pelos autores
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3.2.3 Conhecimento da lei por gênero
Na Figura a relação estabelecida foi entre o gênero e o
questionamento “Você conhece a Lei 12.305/2010, que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil?”
O que podemos analisar a partir das respostas a essa
questão é que tanto entre os homens quanto entre as mulheres a
maioria não tem informação sobre a Lei 12.305/2010, como
apresenta a Figura 7.

Conhecimento sobre a lei 12.305/2010
por Gênero
Masculino

Feminino

Não

Sim

0

5

10

15

20

Figura 7 – Conhecimento da Lei 12.305/10 por Gênero
Fonte: Elaborado pelos autores

3.2.4 Conhecimento da lei por faixa etária
Na Figura a relação estabelecida foi entre a faixa etária
e o questionamento “Você conhece a Lei 12.305/2010, que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil?”
Na faixa etária acima dos 55 anos o conhecimento sobre
a Lei 12.305/2010 é menor e no grupo que se situa entre 15 e 35
anos este conhecimento é maior, como apresenta a Figura.
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Proporção que conhece a PNRS, por faixa
etária
acima
de 55
27%

46 - 55
41%

15 - 35
50%

36 - 45
33%

Figura 8 – Conhecimento da Lei 12.305/10 por Faixa Etária
Fonte: Elaborado pelos autores

3.2.5 Conhecimento da lei por grau de escolaridade
Na Figura abaixo foi relacionado o grau de escolaridade
com a pergunta “Você conhece a Lei 12.305/2010, que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil?” Desta forma
avaliamos que as pessoas com maior grau de escolaridade
possuem maior informação, como podemos observar na Figura.

Conhecimento sobre a lei 12.305/2010
por Grau de escolaridade
Não

Sim

Superior

Secundário

Primário

0

5

10

15

20

Figura 9 – Conhecimento da Lei 12.305/10 por Grau de Escolaridade
Fonte: Elaborado pelos autores
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3.2.6 Segregação dos resíduos
Na Figura a relação estabelecida foi entre o gênero e o
questionamento “Como você separa o lixo gerado em sua
casa?”
Pode-se

verificar

a

partir

das

respostas

que

os

respondentes do gênero feminino foram maioria no item “não
separo”. Dentre os que separam conforme recomenda o Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, as mulheres se sobressaíram em
relação aos homens.

Segregação dos resíduos por gênero
Masculino

Feminino

Não separo

Orgânico - recicláveis - rejeito

recicável - comum

úmido - seco

0

2

4

6

8

10

12

14

Figura 10 – Segregação dos resíduos por gênero
Fonte: Elaborado pelos autores

3.2.7 Participação em ação de educação ambiental
Quando a pergunta se refere a participação em ações
de Educação Ambiental, os respondentes declaram em maioria
que nunca participou de alguma ação de Educação Ambiental
em sua cidade, como pode ser observado na Figura. O que
denota pouco envolvimento da sociedade neste tipo de ação.
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Você participa ou já participou de
alguma ação de Educação Ambiental de
sua cidade?
35
30
25
20
15
10
5
0
Sim

Não

Não respondeu

Figura 11 – Participação em ação de educação ambiental
Fonte: Elaborado pelos autores

4 CARACTERIZAÇÃO
SÓLIDOS

E

QUANTIFICAÇÃO

DE

RESÍDUOS

Este capítulo contém as informações sobre os resíduos
sólidos e seus fluxos globais incluindo o quanto de que tipo de
resíduo é descartado pelos geradores, quais são os caracteres
demográficos e socioeconômicos que influenciam as tendências
atuais e futuras da geração de resíduos sólidos. As características e
quantidades de resíduos sólidos são vitais para o desenvolvimento
do cenário atual e projetado para:
a) Desenvolvimento de um plano de gestão integrada de
resíduos sólidos;
b) A geração de informações abrangentes sobre a quantidade
e o tipo de materiais recicláveis e compostáveis para priorizar
as oportunidades de recuperação;
c) O desenvolvimento de linha de base para a medição
contínua de longo prazo do desempenho do sistema;
d) Geração de informações sobre os diferentes fluxos de resíduos
para projetar, implementar e monitorar um sistema eficaz e
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eficiente para a coleta, transporte, reciclagem, tratamento,
valorização e eliminação de vários fluxos de resíduos sólidos;
e) Fornecimento de comparação da composição dos resíduos e
as realizações de desvio de resíduos para melhorias contínuas
na gestão integrada de resíduos sólidos.
A destinação final predominante revelada durante a coleta de
dados em Jataizinho é o "Lixão" do município. Alguns catadores
independentes fazem triagem neste destino e vendem o material
coletado para compradores da região. Esse volume de material
reciclável não foi computado nesse trabalho, em função da
dificuldade de acesso a essas informações por tratar-se de uma
atividade ilegal.

4.1

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
De acordo com o estabelecido na Política Nacional de
Resíduos Sólidos, os resíduos sólidos urbanos (RSU) englobam os
resíduos domiciliares, originários de atividades domésticas em
residências urbanas, e os resíduos de limpeza urbana, originários da
varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços
de limpeza urbana.

4.1.1 Caracterização dos fluxos de resíduos sólidos
Foi realizada a gravimetria, considerando amostras das 2
(duas) rotas de coleta, área urbana central e área urbana bairros.
Foram feitas 9 (nove) amostras por rota, em 3 (três) dias
consecutivos, 4, 5 e 6 de setembro de 2017, totalizando 54
(cinquenta e quatro) amostras. Os materiais foram separados e
pesados. Devido à similaridade das características dos resíduos
amostrados nas duas rotas, estes foram tratados juntos. Os
resultados podem ser observados no quadro abaixo:
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Quadro 5 - Amostragem área urbana central e área urbana
bairros
Material

Peso úmido (Kg) - %

Misturado/Rejeito

30,53

12,7%

Papel higiênico

4,535

1,9%

Perigoso

1,436

0,6%

0,6%

Orgânico

99,007

41,1%

41,1%

Reciclável

14,6%

43,7%

Aço

1,8

0,7%

Alumínio

6,144

2,6%

Marmitex

0,6

0,2%

Fios e Cabos

1,1

0,5%

Tetra Pak

6,114

2,5%

Papel

9,222

3,8%

Papelão

25,225

10,5%

0,1

0,0%

Plástico

29,812

12,4%

Plástico Filme

11,52

4,8%

Têxtil

7,772

3,2%

Vidro

1,4

0,6%

Cerâmica

4,318

1,8%

Total Geral

240,635

100,0%

Isopor

Fonte: Elaborada pelos autores

No quadro 5 acima estão destacados em fundo azul
também os percentuais de contribuição para a fração orgânica
(compostável), reciclável (principais materiais listados), perigoso e
rejeito (misturado). A figura 11 abaixo ilustra as informações
contidas no referido quadro.
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Figura 12 – Gráfico da Caracterização dos resíduos amostrados
Fonte: Elaborada pelos autores

4.1.2 Quantificação dos fluxos de resíduos sólidos
A quantificação dos resíduos gerados em Jataizinho foi
realizada por meio de pesagem em veículo, utilizando a balança
do frigorífico local, que é utilizada para pesar cargas de animais
vivos. As duas coletas diárias registraram uma massa variando
entre 5.500 kg e 6.800kg cada.
Considerando a média do PLANO ESTADUAL PARA A
GESTÃO INTEGRADA E ASSOCIADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO
ESTADO DO PARANÁ – PEGIRSU que indica valores entre 0,65
kg/hab./dia e 1,15 kg/hab./dia, adotamos uma geração per
capta de 0,90 kg/hab./dia.
A população calculada para Jataizinho é de 12.329
habitantes, com taxa de crescimento de 0,46% ao ano (PERIRSU
PR).
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Com estes valores temos uma produção de 11,096
Ton./dia, considerando 365 dias no ano. O quadro abaixo mostra
a contribuição dos resíduos recicláveis, compostáveis e rejeito.
Quadro 6 – Contribuição dos resíduos recicláveis, compostáveis e
rejeito
Tipo de Resíduo

Geração

% aferida

de Resíduos

no RSU

(Ton./dia)
Rejeito

1,66

15,2%

Recicláveis

4,85

43,7%

Compostáveis

4,56

41,1%

Fonte: Elaborada pelos autores

4.2

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os
Resíduos da Construção Civil (RCC) são: “os gerados nas
construções,
construção

reformas,
civil,

reparos

incluídos

os

e demolições
resultantes

da

de obras

de

preparação

e

escavação de terrenos para obras civis”.
De acordo com o descrito no Questionário Orientador,
preenchido pelo Diretor de Resíduos do Município, os resíduos de
construção civil são encaminhados para alguns pontos no
município não licenciados. Já a análise visual da Equipe Técnica
do Instituto Venturi, detectou que estes resíduos estão dispostos
irregularmente em vários pontos da cidade, conforme mostra a
Figura.
A geração desses resíduos é oriunda de demolições e,
em

maior

parte,

de

atividades

construtivas,

tanto

para

implantação de novas edificações quanto para reforma e

PMGIRS – Volume 1 [Jataizinho/PR, 2018]

100

ampliação de edificações existentes, realizadas em ampla maioria
por agentes privados.

Figura 13 – Resíduo de Construção Civil disposto na calçada
Fonte: Francisco Biazini

Baseado na publicação “Resíduos da Construção Civil E
O ESTADO DE SÃO PAULO”(SINDUSCON-SP, 2012), O RCC é gerado
entre 0,4 a 0,7 t/hab./ano e representa 2/3 da massa dos resíduos
sólidos municipais ou em torno do dobro dos resíduos sólidos
domiciliares. Considerando estes dados e caracterização visual, os
RCC gerados em Jataizinho foram projetados, conforme mostrado
abaixo:
Quadro 7 – Estimativas de geração de RCC
Estimativas de geração de resíduos
Tipo de resíduos Fração
RCC 66,7%

ton./ano ton./mês ton./dia
8.326,82

693,90

22,81

Fonte: Elaborado pelos autores
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Outros
10,0%

Estimativas de geração de resíduos

REEE Reciclável
0,3% 10,3%
Orgânico
9,7%
Perigoso
0,1%

RCC
66,7%

Rejeito
3,0%

Figura 14 – Contribuição dos Resíduo de Construção Civil
Fonte: Elaborado pelos autores

Segundo Lovato (2007), a composição dos rejeitos da
construção civil é heterogênea, dependendo das características
de cada construção e do grau de desenvolvimento da indústria
em uma determinada região.
Os RCC são classificados de acordo com as Resoluções
CONAMA nº 307, 348 e 431 em 4 classes:
I.

Classe A - são os 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;
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c. de processo de fabricação e/ou demolição de peças prémoldadas em concreto (blocos, tubos, meios-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
e outros;

III.

Classe C - são os resíduos para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais
como os produtos oriundos do gesso;

IV.

Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou
aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.

4.3

RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
Para a quantificação e caracterização dos resíduos de
serviços

de saúde foram

disponibilizados

em

base

considerados
digital

pela

os

dados

empresa

primários

Medic

Tec

Ambiental LTDA EPP, responsável pela coleta e encaminhamento
dos resíduos de saúde para um Aterro Classe II (Resíduos Perigosos),
sob licença nº 6008081. Os resíduos coletados no ano de 2016,
conforme dados da empresa contratada, são mostrados no
quadro abaixo.
Quadro 8 – Quantificação dos RSS
Geradores

Quantidades (KG)

Geradores Prefeitura (3 UBS)

1.200.000

Geradores Pequenos

81

Hospital São Camilo

800

Total

1.200.881
Fonte: Prefeitura de Jataizinho
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Os dados secundários foram obtidos das seguintes
entidades pesquisadas: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE),

Agência

Nacional

de

Vigilância

Sanitária

(ANVISA),

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)e Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).
Vale ressaltar que os dados apresentados pelos diferentes
estabelecimentos de saúde em grande parte estavam fora de
padronização e não descreveram a metodologia utilizada, o que
impossibilitou a apresentação de uma série temporal.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº
12.305/10), em seu artigo 13, diz que os Resíduos de Serviço de
Saúde (RSS) são aqueles gerados "nos serviços de saúde, conforme
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos
órgãos do Sisnama e do SNVS".
A NBR 10.004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos conforme
suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas dos
resíduos sólidos: Classe I - Perigosos e Classe II - não perigosos.
(ABNT, 2004).
As Resoluções ANVISA nº 306/04 e CONAMA 358/05
classificam os Resíduos de Serviço de Saúde de acordo com o
grupo de risco que exigem formas específicas de gestão.

Quadro 9 – Classificação dos resíduos de serviço de saúde.
GRUPOS TIPO DE RESÍDUOS
A Resíduos com a possível presença de agentes
biológicos que, por suas características, podem
apresentar riscos de infecção.
A1
- Culturas e estoques de microrganismos, resíduos de
fabricação de produtos biológicos, exceto os
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GRUPOS TIPO DE RESÍDUOS
hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos
vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais
utilizados para transferência, inoculação ou mistura de
culturas; resíduos de laboratórios de manipulação
genética.
- Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos
ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação
biológica por agentes da classe de risco 4,
microrganismos com relevância epidemiológica e risco
de disseminação ou causadores de doença emergente
que se torne epidemiologicamente importante ou cujo
mecanismo de transmissão seja desconhecido.
- Bolsas transfusionais contendo sangue ou
hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por
má conservação, ou com prazo de validade vencido, e
aquelas oriundas de coleta incompleta.
-Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou
líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do
processo de assistência à saúde, contendo sangue ou
líquidos corpóreos na forma livre.
A2
- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros
resíduos provenientes de animais submetidos a
processos de experimentação com inoculação de
microrganismos, bem como suas torrações, e os
cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de
microrganismos de relevância epidemiológica e com
risco de disseminação que foram submetidos ou não a
estudo anatomopatológico ou confirmação
diagnóstica.
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GRUPOS TIPO DE RESÍDUOS
A3
- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto
de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que
500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou
idade gestacional menor que 20 semanas, que não
tenham valor científico ou legal e não tenha havido
requisição pelo paciente ou familiares.
A4
- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores,
quando descartados.
- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada;
membrana filtrante de equipamento médico hospitalar
e de pesquisa, entre outros similares.
- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes
contendo fezes, urinas e excreções, provenientes de
pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos
de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem
relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou
microrganismo causador de doença emergente que se
torne epidemiologicamente importante ou cujo
mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com
suspeita de contaminação com príons.
- Resíduos de tecido adiposo proveniente de
lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de
cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo.
- Recipientes e materiais resultantes do processo de
assistência à saúde, que não contenham sangue ou
líquidos corpóreos na forma livre.
- Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos
provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos
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GRUPOS TIPO DE RESÍDUOS
anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica.
- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos
provenientes de animais não submetidos a processos de
experimentação com inoculação de microrganismos, bem
como suas torrações.
- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual póstransfusão.
A5
- Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais
perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais
resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou
animais, com suspeita ou certeza de contaminação
com príons.
B Resíduos Químicos
- Resíduos contendo substâncias químicas que podem
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente,
dependendo de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade.
- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos;
citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores;
digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando
descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias
e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os
resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos
controlados pela Portaria MS344/98 e suas atualizações.
- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes;
resíduos contendo metais pesados; reagentes para
laboratório, inclusive os recipientes contaminados por
estes.
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GRUPOS TIPO DE RESÍDUOS
- Demais produtos considerados perigosos, conforme
classificação da NBR10004 da ABNT (tóxicos, corrosivos,
inflamáveis e reativos).
- Efluentes de processadores de imagem (reveladores
e fixadores).
- Efluentes dos equipamentos automatizados
utilizados em análises clínicas.
C Resíduos Radiativos
- Enquadra-se dentro deste grupo os rejeitos radioativos
ou contaminados com radionuclídeos de serviços de
testes de laboratório clínico, medicina nuclear e
radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05.
D Resíduos Comuns
- Não apresentam risco biológico, químico ou
radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo
ser equiparados aos resíduos domiciliares. Ex: sobras
de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das
áreas administrativas etc.
E Resíduos perfurocortantes
- Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais
como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes,
ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas,
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas;
tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas;
espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no
laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e
placas de Petri) e outros similares.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nas Resoluções ANVISA nº 306/04 e
CONAMA 358/05.
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4.4

RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Não foram incluídos neste documento os dados de
resíduos industriais e de grandes geradores, em função de que o
município não possui um cadastro destes geradores ainda,
devendo as autoridades municipais competentes começar o
referido cadastramento imediatamente.

5

TENDÊNCIAS, PROJEÇÕES E CONSIDERAÇÕES
Considera-se aqui os dados primários da caracterização
e quantificação dos fluxos de resíduos levantados em Jataizinho e
já publicados neste exemplar. Apenas a projeção da população e
metas seguiram as taxas adotadas pelo Plano de Gestão
Integrada e Associada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do
Paraná (PEGIRSU-PR, 2013).
Não foi aqui considerada nenhuma premissa de cenários
de

desenvolvimento.

A

potencialidade

econômica

do

aproveitamento dos resíduos foi calculada considerando-se a
geração de resíduos projetada para o município e a composição
dos resíduos sólidos adotada. O valor de venda dos materiais
recicláveis e compostáveis baseou-se no preço médio dos
mercados de São Paulo e Paraná.
Sabe-se que a composição dos resíduos sólidos urbanos
tende a sofrer poucas alterações, apesar do aumento da geração
destes

ser

diretamente

proporcional

ao

crescimento

da

população. Para fins desse Relatório, a sua composição foi
considerada constante ao longo dos anos.

5.1

RESÍDUOS DOMICILIARES
Para a projeção do crescimento populacional do
município de Jataizinho, foram usados os dados publicados no
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Plano de Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos
Urbanos do Estado do Paraná (PEGIRSU-PR, 2013), para as 20
Região propostas neste para os anos de 2013 a 2031, calculada
conforme a metodologia empregada pelo IBGE.
Para as projeções futuras de segregação, destinação,
economia e comercialização de resíduos, tomou-se como base
para este trabalho as mesmas metas estabelecidas no Plano de
Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos Urbanos do
Estado do Paraná (PEGIRSU-PR, 2013).
Considerando os dados populacionais projetados para o
município de Jataizinho, pode-se inferir que a taxa de crescimento
populacional mostrou uma tendência crescente de 1,39% para a
população global do município, o que implica um aumento da
população para aproximadamente 14.048 habitantes em 2040.
Como consequência, o aumento da geração de resíduos mostrase uma tendência esperada, conforme pode ser observado na
Tabela 1 abaixo.

Ano

População
(habitantes)

Produção de
resíduos
(ton./ano)

Resíduos
aterrados
(ton./ano)*

2.018

12.674

4.163

2.630

2.019

12.733

4.183

2.581

2.020

12.792

4.202

2.531

2.024

13.034

4.282

2.328

2.028

13.280

4.362

2.077

2.032

13.531

4.445

1.772

2.036

13.787

4.529

1.402

2.040
14.048
4.615
* atingindo as metas baseadas no PEGIRSU-PR, 2013

954

Tabela 1 – Geração de resíduos com base no crescimento
populacional e disposição final em aterro baseada nas metas do
PEGIRSU-PR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 15 – Projeções: crescimento populacional e tendências da destinação
de resíduos com base nas metas do PEGIRSU-PR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores

5.1.1 Resíduos Recicláveis
As diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS, 2010) apontam como prioritárias ações de coleta
seletiva com inclusão social de catadores de recicláveis. Com
vistas às potencialidades econômicas da recuperação da
fração de recicláveis dos resíduos sólidos no município serem
bem aproveitadas, será necessário o apoio da municipalidade
na formação profissional dos catadores, bem como na
infraestrutura necessária para a implantação do sistema de
coleta seletiva e unidade e triagem.
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Ano

Geração de
recicláveis
(ton./ano)

Metas baseadas
no PEGIRSU-PR
2013

Recicláveis
comercializados
(ton./ano)

Recicláveis
aterrados
(ton./ano)

2.018

1.819

48,5%

882

937

2.019

1.827

50,0%

914

914

2.020

1.836

51,5%

945

890

2.024

1.871

58,2%

1.089

782

2.028

1.906

65,8%

1.253

653

2.032

1.942

74,3%

1.443

499

2.036

1.979

84,0%

1.661

317

2.040

2.016

94,9%

1.913

103

Tabela 2 – Projeções: geração, comercialização e disposição final
de recicláveis com base nas metas do PEGIRSU-PR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores

Ano

Economia em
coleta (R$ 216/ton.) e
aterro (R$ 50/ton.)
Com metas

Receita da
comercialização (R$
810/ton.)
Com metas

Poupança do
planeta
(R$/ton.) ref.: IPEA
2010

2.018

R$234.654

R$714.548

R$1.310.112

2.019

R$243.037

R$740.076

R$1.356.918

2.020

R$251.489

R$765.811

R$1.404.102

2.024

R$235.130

R$881.737

R$1.616.651

2.028

R$270.712

R$1.015.168

R$1.861.295

2.032

R$311.686

R$1.168.822

R$2.143.016

2.036

R$358.869

R$1.345.757

R$2.467.424

2.040

R$413.198

R$1.549.494

R$2.840.972

Tabela 3 – Economia, comercialização e ganhos ambientais de
recicláveis com base nas metas do PEGIRSU-PR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 16 – Estimativas da geração, economia, comercialização de resíduos
recicláveis e ganhos ambientais com base nas metas do PEGIRSU-PR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores

5.1.2 Resíduos Compostáveis
Mesmo que a análise da potencialidade dos resíduos
orgânicos

envolva

um

mercado

pouco

consolidado,

é

fundamental observar que a fração orgânica é a maior parte no
total da geração de resíduos e significa um atingimento de
grande percentual das metas estabelecidas no Plano.
É considerada aqui a recuperação da fração orgânica
por meio da compostagem, tendo como produto o composto
orgânico. Segundo o PEGIRSU-PR, 2013 no Paraná, o mercado de
compostos orgânicos se caracteriza pela comercialização direta
a

pequenos

consumidores

ou

prefeituras

municipais

para

utilização em praças e parques públicos ou viveiro municipal.
Pode o fornecimento do composto estar incluído em contratos de
prestação de serviços entre prefeituras municipais e empresas
prestadoras de serviços. Um levantamento realizado pela equipe
da Engebio Engenharia (2012), na região sul do Brasil demonstrou
que os preços podem oscilar de R$40,00 a R$300,00 por tonelada.
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O CEMPRE (2013) disponibiliza um valor referência do composto
orgânico para a região sul em sua página eletrônica, o valor
oscila entre R$100,00 e R$150,00/t. Desta forma, adotou-se
R$120,00/t como valor médio para a comercialização do
composto orgânico, conforme apresentado na Tabela 4.

Ano

Geração de
compostáveis
(ton./ano)

Metas
baseadas no
perspr 2013

Compostados
comercializados
(ton./ano)

Compostados
aterrados
(ton./ano)

2.018

1.713

38,0%

651

1.062

2.019

1.721

40,0%

688

1.033

2.020

1.729

42,0%

726

1.003

2.024

1.762

49,1%

866

896

2.028

1.795

57,5%

1.032

763

2.032

1.829

67,2%

1.230

599

2.036

1.863

78,7%

1.466

398

2.040

1.899

92,0%

1.747

151

Tabela 4 – Geração, comercialização e disposição final de
compostáveis com base nas metas do PEGIRSU-PR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores
Ano

Economia em coleta (R$ 80/ton.)
e aterro (R$ 50)/ton. Com metas

Receita da comercialização
(R$ 120/ton.) Com metas

2.018

R$84.622

R$78.113

2.019

R$89.490

R$82.607

2.020

R$94.400

R$87.139

2.024

R$69.246

R$103.869

2.028

R$82.537

R$123.805

2.032

R$98.381

R$147.572

2.036

R$117.269

R$175.904

2.040

R$139.786

R$209.679

Tabela 5– Economia, comercialização e ganhos ambientais de
compostáveis com base nas metas do PEGIRSU-PR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 17 – Projeções: estimativas da geração, economia, comercialização de
resíduos compostáveis e ganhos ambientais com base nas metas do PEGIRSUPR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores

5.1.3 Resíduos de Construção e Demolição
Os resíduos de construção e demolição são substanciais
no montante e podem criar um desafio ainda maior para o
gerador bem como para as autoridades na sua coleta e
disposição por não ser uma categoria de resíduo monolítica, mas
sim uma família de categorias de resíduos. Por isso, é importante
serem recuperados no local ou em instalações específicas no
município.
Uma parte fundamental da disposição inadequada de
resíduos diz respeito aos resíduos oriundos das atividades da
construção civil. Além de causarem a degradação do meio
ambiente e afetarem a qualidade de vida das pessoas, sua
gestão

inadequada

representa

um

grande

desperdício

econômico, visto que não só constituem a maior fração em
massa dos resíduos gerados nas cidades, como em muitos casos
são constituídos em grande parte por material passível de
reciclagem ou reaproveitamento.
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A estimativa do volume de Resíduos de Construção e
Demolição para este Relatório foi obtida pelo método indireto,
conforme apresentado no Relatório 1, que considerou o dobro da
quantidade gerada de resíduos domiciliares no município de
Jataizinho. A quantidade de resíduo a ser reciclado foi estimada
com base nas metas do PEGIRSU-PR, 2013 e o preço de R$100,00
por tonelada comercializada do agregado reciclado.
Ano

Geração de
RCD(ton./ano)

Metas
baseadas no
PEGIRSU 2013

RCD
comercializados
(ton./ano)

RCD
aterrados
(ton./ano)

2.018

8.327

38,0%

3.164

5.163

2.019

8.366

40,0%

3.346

5.019

2.020

8.404

42,0%

3.530

4.875

2.024

8.563

49,1%

4.208

4.356

2.028

8.725

57,5%

5.015

3.710

2.032

8.890

67,2%

5.978

2.912

2.036

9.058

78,7%

7.126

1.933

2.040

9.230

92,0%

8.494

736

Tabela 6– Estimativas da geração de resíduos de construção civil
e destinação com base nas metas do PEGIRSU-PR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores
Ano

Economia em coleta (R$ 20/ton.)
e aterro (R$ 50)/ton. Com metas

Receita da comercialização
(R$ 100/ton.) Com metas

2.018

R$221.493

R$316.419

2.019

R$234.236

R$334.623

2.020

R$247.088

R$352.982

2.024

R$294.526

R$420.752

2.028

R$351.057

R$501.510

2.032

R$418.449

R$597.784

2.036

R$498.788

R$712.554

2.040

R$594.558

R$849.368

Tabela 7 – Estimativas da economia em coleta de resíduos de
construção civil e receitas de comercialização com base nas
metas do PEGIRSU-PR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 18 – Projeções: estimativas da geração, economia em coleta e receitas
de comercialização de resíduos de construção civil com base nas metas do
PEGIRSU-PR, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores

5.2

ATIVIDADES ECONÔMICAS E INFRAESTRUTURA
TENDÊNCIA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS.

ASSOCIADA

À

As atividades econômicas cadastradas na Prefeitura de
Jataizinho encontram-se listadas no quadro abaixo:
Quadro 10 – Quantidade de entidades cadastradas por
atividades econômicas pela Prefeitura de Jataizinho.
Atividades
A – Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e

Quantidade
07

Aquicultura
B – Indústrias Extrativistas

01

C – Indústrias de Transformação

126

E – Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e

03

Descontaminação
F – Construção

143

G – Comércio, Reparação de Veículos Automotores e

336

Motocicletas
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H – Transporte, Armazenagem e Correio

51

I – Alojamento e Alimentação

83

J – Informação e Comunicação

14

K – Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados

12

L – Atividades Imobiliárias

04

M – Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas

38

N – Atividades Administrativas e Serviços Complementares

58

O – Administração Pública, Defesa e Seguridade Social

05

P – Educação

11

Q – Saúde Humana e Serviços Sociais

09

R – Artes, Cultura, Esporte e Recreação

10

S – Outras Atividades de Serviços

100

T – Serviços Domésticos

04

TOTAL

1015
Fonte: Prefeitura de Jataizinho

Com relação à infraestrutura, o município possui apenas
estações de tratamento de esgoto e de água e dois caminhões
compactadores
infraestrutura

para

coleta

necessária

para

convencional
a

coleta

de

resíduos.

A

seletiva

deve

ser

implementada para o cumprimento das metas estabelecidas, com
base nos serviços de manejo de resíduos descritos a seguir,
conforme orienta UNEP (2009):
Coleta primária e estação de transbordo: Deve incluir coletores de
resíduos municipais segregados e recipientes especiais para
resíduos perigosos. Coletores especiais para resíduos de construção
e demolição com rotulagem e armazenamento dos recipientes de
coleta também são importantes. Construção e localização da
estação de transferência é bastante crucial para evitar efeitos
adversos devido ao odor, reprodução de vetores, como moscas e
mosquitos, e entrada de aves ou gatos e cães. As estações de
transferência devem ser localizadas e construídas de forma a que
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seja conveniente para carrinhos pequenos para descarregar
resíduos sólidos e para veículos maiores para coleta e transporte
desse resíduo.
Transporte: abrange todos os tipos de veículos em operação para
o transporte de resíduos sólidos do ponto de geração de resíduos
para a estação de transferência; e da estação de transferência
para o tratamento e disposição final - carrinhos pequenos, veículos
de transporte de orgânicos, veículos especiais de transporte
mecânico para resíduos especiais, como resíduos perigosos,
resíduos volumosos e resíduos recicláveis.
Tratamento: inclui separação de diferentes tipos de resíduos para
recuperação de materiais e reciclagem, bem como para
diferentes tipos de tratamento antes da disposição final. Por isso,
neste nível de resíduos sólidos, a tecnologia pode abranger
equipamentos para a separação de vários tipos de materiais,
equipamentos para enfardamento de resíduos recicláveis e
tecnologia para o tratamento de resíduos de disposição final.
Disposição final: o aterro sanitário é a tecnologia mais comum em
todo o mundo. Os métodos convencionais e ambientalmente hostis
não devem ser usados. Esses incluem aterro controlado e lixões.
Vários tipos ou tecnologias de aterros sanitários estão disponíveis,
incluindo totalmente aeróbica, semiaeróbica e anaeróbica. As
tecnologias também podem variar de acordo com o tipo de
resíduos, por exemplo, alguns aterros sanitários podem ser usados
para co-disposição de resíduos especiais. A localização do aterro é
um fator importante para os custos do transporte, bem como para
os seus impactos no ambiente urbano.
Reciclagem e recuperação: inclui vários tipos de atividades, como
a reciclagem de materiais de plástico e vidro, reciclagem de
materiais

para

produção

industrial,

como

papel

e

ferro,

convertendo os resíduos em energia como queimando pneus no
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forno de cimento para produzir calor e convertendo os resíduos em
um recurso como adubo e gás de aterro sanitário. Assim, a
tecnologia pode determinar o nível e a sofisticação de atividades
de reciclagem e recuperação.
De acordo com informações levantadas pela Equipe do
Instituto Venturi, verifica-se que Londrina é um dos polos de
comercialização

de

materiais

recicláveis.

O

município

de

Jataizinho, bem como outros municípios de pequeno porte, por
dificuldades na comercialização e pela necessidade de venda
imediata para custear suas despesas, vendem seus materiais a
intermediários, que compram materiais a baixos custos das
associações e cooperativas, para posterior revenda às indústrias de
transformação.
Segundo dados da pesquisa SEMA (2011), que constam
no PEGIRSU-PR (2013),verifica-se que na maior parte dos municípios
do estado a indústria de recicláveis não está presente, propiciando
o mercado para a atuação dos atravessadores, os quais realizam a
intermediação dos materiais recicláveis entre as organizações de
triagem e a indústria de reciclagem.
Os custos da implementação da coleta seletiva dos
materiais recicláveis e compostáveis podem ser recuperados a
partir de várias fontes como ganhos decorrentes de cobrança ao
consumidor aplicadas aos geradores de resíduos, venda de
recicláveis e recursos gerados (compostos, agregados), subsídios
híbridos de outras fontes de ganho, subsídios de governos local e
federal e através de cooperação internacional. O primeiro passo
deve ser a determinação das atividades nas quais o gerador de
resíduos pode ser cobrado. Após a identificação de tais atividades,
um limite para as cobranças deve ser alinhado com os ganhos
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provindos da venda de recicláveis e recursos gerados, bem assim
ganhos advindos de subsídios obteníveis e de apoios ou vice versa.

5.3

DESTAQUES DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA E ASSOCIADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO PARANÁ PARA A REGIÃO 5
A Tabela 8 mostra os 20 (vinte) municípios que compõem
a Região 5, sua população - de cada um deles e a total da Região
- como proposta pelo Plano de Gestão Integrada e Associada de
Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná.
Município

População

Município

População

(hab.)

(hab.)

Alvorada do Sul

10.283

Londrina

506.701

Bela Vista do

15.079

Lupionópolis

4.592

Cafeara

2.695

Miraselva

1.862

Cambé

96.733

Pitangueiras

2.814

Centenário do

11.190

Porecatu

14.189

Florestópolis

11.222

Prado Ferreira

3.434

Guaraci

5.227

Primeiro de Maio

10.832

Ibiporã

48.198

Rolândia

57.862

Jaguapitã

12.225

Sertanópolis

15.638

Jataizinho

11.875

Tamarana

12.262

Paraíso

Sul

Total

854.913

Tabela 8– Municípios da Região 5
Fonte: PEGIRSU-PR, 2013

Para

o

cálculo

do

potencial

econômico

do

aproveitamento de resíduos orgânico, aplica-se a composição
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adotada para os resíduos sólidos, apresentada na Tabela 9, aos
resíduos sólidos gerados no cenário de desenvolvimento. A
seguir, aplica-se à fração de orgânicos a taxa geração de
composto orgânico a partir do resíduo orgânico, fixada em 50%.
Ou seja, cada tonelada de resíduo orgânico, gera 0,5 toneladas
de composto orgânico. Ao dado obtido após a aplicação
desta taxa, aplica-se o valor de venda de composto adotado,
apresentado na Tabela 9.

Faixa

Matéria
Orgânica

Recicláveis

Rejeitos
/Outros

Menos de 50 mil

60%

25%

15%

De 50 mil a 500 mil

55%

30%

15%

Mais de 500 mil

45%

35%

20%

Tabela 9 - Composição adotada para os resíduos sólidos do
Estado do Paraná
Fonte: Engebio, 2012 (citado em PEGIRSU-PR, 2013)

Destaca-se que os dados de composição existentes
para o Paraná não diferenciam os resíduos recicláveis em seus
componentes específicos. Ou seja, os dados disponíveis
somente apresentam a proporção de recicláveis no resíduo
sólido urbano, mas não há informações sobre a parcela de
papel, plástico, metal, entre outros. Assim, com base em dados
levantados em municípios do Estado do Paraná e de outros
municípios do Brasil com características socioeconômicas e
culturais próximas às dos municípios do Paraná, adotou-se uma
composição específica para a fração reciclável de RSU,
conforme apresentado na Tabela 10, a seguir.
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Material

Composição (%)

Alumínio

7,1%

Ferro

4,3%

Vidro

8,6%

PEAD

22,9%

PET branco

7,1%

PET verde

7,1%

Papelão

17,1%

Papel

25,7%

Tabela 10 - Composição dos resíduos recicláveis
Fonte: Engebio, 2012. (citado em PEGIRSU-PR, 2013)

5.4

RESUMO DO DIAGNÓSTICO DA REGIÃO 5
A Tabela 11 abaixo, mostra o resumo do diagnóstico da

Região 5, conforme publicado no Plano Estadual.
QUESITO

DIAGNÓSTICO

Situação pgirs

40% dos PGIRS elaborados

Coleta seletiva porta a porta

60% com Coleta Selet. Porta a Porta

Pevs

5% contam com PEVs

Unidades de triagem

65% Realizam Triagem

Catadores organizados

30% têm Catadores

Compostagem

10% Realizam Compostagem

Situação da disposição final

35% destinam adequadamente

Aterro compartilhado

Nenhum município compartilha aterro

Consórcios em articulação

3 com Consórcio em articulação

Tabela 11 - Resumo do diagnóstico da Região 5
Fonte: ENGEBIO, 2012 (citado em PEGIRSU-PR, 2013)
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5.4.1

Instalações e Equipamentos

5.4.1.1

Ecopontos
Na Tabela 12 abaixo encontram-se informações sobre
Instalações e adequações de Ecopontos na Região 5.
2015
Descrição

Ecoponto modelo 1 capacidade para
atendimento de até
15.000 habitantes

Implantação/
Quantidade
adequação

Implantação

Ecoponto modelo 2 capacidade para
Implantação
atendimento de até
40.000 habitantes
Ecoponto modelo 1 capacidade para
Adequação
atendimento de até
15.000 habitantes
Ecopontos rurais
Implantação
Subtotal de investimento
em implantação
2019
Descrição

15

7

1

Alvorada do Sul, Bela
Vista do Paraíso,
Cafeara, Cambé,
Centenário do Sul,
Florestópolis, Guaraci,
Jaguapitã, Jataizinho,
Lupionópolis,
Pitangueiras,
Porecatu, Prado Ferreira,
Primeiro de Maio,
Sertanópolis e Tamarana
Cambé, Ibiporã,
Londrina (4) e Rolândia

Miraselva

36
Todos Municípios
R$ 5.262.000,00

Implantação/
Quantidade
adequação

Ecoponto modelo 2 capacidade para
Implantação
atendimento de até
40.000 habitantes
Ecopontos rurais
Implantação
Subtotal de investimento
em implantação
Total de investimento

Municípios

4

Municípios

Cambé e Londrina (3)

24
Todos Municípios
R$ 2.507.000,00
R$ 7.769.000,00

Tabela 12 - Instalações e adequações de Ecopontos na Região 5
Fonte: ENGEBIO, 2012 (citado em PEGIRSU-PR, 2013)
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5.4.1.2

Galpões de triagem
A Tabela 13 resume sobre instalações e adequações de
galpões de triagem na Região 5 .
Descrição

Implantação de novos
galpões de triagem

Adequação de galpões
existentes

2015
Capacidade (t/dia)
Municípios
0,8 1,6 3,3 4,9 12,5
2
Lupionópolis e Miraselva
Jaguapitã, Jataizinho, Porecatu,
6
Primeiro de Maio, Sertanópolis e
Tamarana
2 Cambé (2)
Cafeara, Guaraci, Pitangueiras e Prado
4
Ferreira
Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso,
4
Centenário do Sul e Florestópolis
6

Subtotal de investimento em
implantação

Descrição
Implantação de novos
galpões de triagem
Subtotal de investimento em
implantação

Descrição
Implantação de novos
galpões de triagem
Subtotal de investimento em
implantação

Descrição
Implantação de novos
galpões de triagem
Subtotal de investimento em
implantação

Descrição
Implantação de novos
galpões de triagem

Ibiporã, Londrina (4) e Rolândia

R$ 19.761.000,00
2019
Capacidade (t/dia)
0,8 1,6 3,3 4,9 12,5
2 Londrina (2)

Municípios

R$ 3.879.000,00
2023
Capacidade (t/dia)
Municípios
0,8 1,6 3,3 4,9 12,5
1
Bela Vista do Paraíso
1 Londrina
R$ 2.127.000,00
2027
Capacidade (t/dia)
Municípios
0,8 1,6 3,3 4,9 12,5
1
Jaguapitã
Porecatu, Sertanópolis e
3
Tamarana
2 Londrina (2)
R$ 5.003.000,00
2031
Capacidade (t/dia)
0,8 1,6 3,3 4,9 12,5
1 Londrina

Subtotal de investimento em
implantação

R$ 1.940.000,00

Total de investimento

R$ 32.710.000,00

Municípios

Tabela 13 - Instalações e adequações de galpões de triagem na
Região 5
Fonte: ENGEBIO, 2012 (citado em PEGIRSU-PR, 2013)
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5.4.1.3

Unidades de tratamento de orgânicos
A Tabela 78 traz o resumo das instalações e adequações
de unidade de tratamento de orgânicos na Região 5.
2015
Descrição

Localização
Jaguapitã

Implantação de unidade de
compostagem natural
Implantação de unidade de
biodigestão anaeróbia

Bela Vista do
Paraíso
Londrina

Subtotal de investimento em
implantação

Capacidade
Municípios atendidos
t/dia
9,0
Guaraci e Jaguapitã
Bela Vista do Paraíso,
9,0
Alvorada do Sul, Primeiro
de Maio e Sertanópolis
Cambé, Ibiporã,
200,0
Londrina, Rolândia e
Tamarana
R$ 52.603.000,00

2019
Descrição

Implantação de unidade de
compostagem natural

Localização
Prado Ferreira

3,0

Centenário do Sul

9,0

Ampliação do atendimento
por unidade de compostagem Jaguapitã
natural
Ampliação do atendimento
por unidade de biodigestão
anaeróbia

Capacidade
t/dia

Londrina

Subtotal de investimento em
implantação
Total de investimento

Municípios atendidos
Florestópolis, Miraselva e
Prado Ferreira
Cafeara, Centenário do
Sul, Lupionópolis e
Porecatu

-

Guaraci, Jaguapitã e
Pitangueiras

-

Cambé, Ibiporã,
Londrina,
Rolândia, Tamarana e
Jataizinho

R$ 623.000,00
R$ 53.226.000,00

Tabela 14 - Instalações e adequações de unidade de tratamento
de orgânicos na Região 5
Fonte: ENGEBIO, 2012 (citado em PEGIRSU-PR, 2013)
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5.4.1.4

Destinação final adequada
Na Tabela 15 podem ser vistas as informações sobre
instalações e adequações de disposição final na Região 5.
2015
Descrição

Quantidade

Interdição de lixões e aterros
controlados

13

Municípios
Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé,
Centenário do Sul, Guaraci, Jaguapitã,
Jataizinho, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu,
Prado Ferreira, Primeiro de Maio e
Tamarana
Florestópolis e Lupionópolis

Encerramento de aterro
2
sanitário
Subtotal de investimento
interdições e encerramentos
R$ 1.299.000,00
Descrição
Localização Porte (t/dia)
Municípios atendidos
Ampliação do aterro
Londrina
200
Londrina e Tamarana
sanitário
Bela Vista do Paraíso, Cafeara,
Cambé, Centenário do
Implantação do aterro
Bela Vista
Sul, Florestópolis, Guaraci,
80
sanitário
do Paraíso
Jaguapitã, Lupionópolis,
Miraselva, Pitangueiras, Porecatu,
Prado Ferreira e Primeiro de Maio
Subtotal de investimento em
R$ 12.840.000,00
implantação
2019
Descrição

Quantidade

Municípios

Encerramento de aterro
3
Alvorada do Sul, Ibiporã e Sertanópolis
sanitário
Subtotal de investimento
interdições e encerramentos
R$ 1.461.000,00
Descrição
Localização Porte (t/dia)
Municípios atendidos
Bela Vista do Paraíso, Cafeara,
Cambé, Centenário do
Sul, Florestópolis, Guaraci,
Jaguapitã, Lupionópolis,
Ampliação do aterro
Bela Vista
55
Miraselva, Pitangueiras, Porecatu,
sanitário
do Paraíso
Prado Ferreira e Primeiro de Maio
+ Alvorada do Sul, Ibiporã,
Jataizinho, Rolândia e
Sertanópolis
Subtotal de investimento em
R$ 2.522.000,00
implantação
Total de investimento
R$ 18.122.000,00

Tabela 15 - Instalações e adequações de disposição final na Região 5
Fonte: ENGEBIO, 2012 (citado em PEGIRSU-PR, 2013)

PMGIRS – Volume 1 [Jataizinho/PR, 2018]

127

5.4.1.5

Estações de transbordo
A Tabela 16 traz informações sobre Instalações e
adequações de estações de transbordo na Região 5.
2015
Descrição

Implantação de estação de
transbordo

Localização

Capacidade
t/dia

Centenário
do Sul

10,0

Jaguapitã

10,0

Prado
Ferreira
Tamarana
Cambé

10,0

Municípios atendidos
Cafeara, Centenário do
Sul, Lupionópolis e
Porecatu
Guaraci, Jaguapitã e
Pitangueiras
Miraselva e Prado Ferreira

10,0
Tamarana
50,0
Cambé
R$ 712.000,00

Subtotal de investimento em
implantação
2019
Descrição
Ampliação de atendimento de
transbordo
Implantação de estação de
transbordo
Subtotal de investimento em
implantação
Total de investimento

Cambé

Capacidade
t/dia
-

Cambé + Rolândia

Ibiporã

50,0

Ibiporã e Jataizinho

Localização

Municípios atendidos

R$ 208.000,00
R$ 920.000,00

Tabela 16 - Instalações e adequações de estações de transbordo
na Região 5
Fonte: ENGEBIO, 2012 (citado em PEGIRSU-PR, 2013)

5.4.2

Investimentos previstos para a Região 5
A Tabela 17 resume os investimentos previstos pelo

governo do Estado do Paraná para a Região 5 e na Tabela 18 o custo
médio por tonelada e por habitante nesta Região.
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Descrição
Ecopontos

2015
2019
R$ 5.262.000 R$ 2.507.000
59

Unidades
Unidades de Triagem

2023
R$ -

2027
R$ -

2031
R$ -

28

R$19.761.00 R$ 3.879.000 R$2.127.000 R$ 5.003.000 R$ 1.940.000
0

Unidades

24

2

Tratamento de
orgânicos

R$52.603.00 R$ 623.000

Implantação de
compostagem natural
Implantação de
biodigestão anaeróbia
Estações de transbordo
Unidades

2 Unidades 2 Unidades

2

6

1

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$2,127

R$ 5,003

R$ 1,94

Milhões

Milhões

Milhões

0

1 Unidade
R$ 712.000

R$ 208.000

5

1

Destinação final
adequada

R$14.138.00 R$ 3.982.000

Interdição de Lixões

13 Unidades

Encerramento Aterros
Sanitários
Implantação de Aterro
Sanitário

2 Unidades 3 Unidades

0

1 Unidade +
1

1

ampliação ampliação

R$ 92,476 R$ 11,199
Total de investimento

Milhões

Milhões

Tabela 17 – Resumo de investimentos para a Região 5
Fonte: ENGEBIO, 2012 (citado em PEGIRSU-PR, 2013)
MÉDIA 10 ANOS
R$/T
R$/HAB./ANO

R$
R$

187,92
67,01

Tabela 18 - Custos médios por tonelada e por habitante na
Região 5
Fonte: ENGEBIO, 2012 (citado em PEGIRSU-PR, 2013)
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6 AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE JATAIZINHO

6.1

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

6.1.1 Resíduos Sólidos Domiciliares
O município possui coleta convencional com percentual
de 99% de abrangência. Os serviços de coleta, transporte,
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos residenciais e
comerciais, bem como limpeza pública (urbana e rural) do
município de Jataizinho são realizados pela própria Prefeitura.
De acordo com a análise documental, a frota utilizada
pela Prefeitura na coleta e no transporte dos resíduos sólidos é
composta 02 (dois) caminhões compactadores e 01 (um) trator
esteira para compactação dos resíduos no destino final.
O Município não possui Programa de Coleta Seletiva nem
de Educação Ambiental. Já está em curso uma minuta de termo
de referência para “contratação dos serviços de coleta e
destinação final do resíduo sólido, orgânico e rejeito em todo
perímetro urbano (centro e bairros) e o processamento de
resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, a fim de
adequar a execução dos serviços de acordo com a Lei n°
12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) e cumprimento das disposições contidas no Termo de
Ajustamento celebrado com a 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Ibiporã”.Com relação à Educação Ambiental, o
município mantém algumas ações distribuídas ao longo do ano
com vistas a promover atividades diferenciadas que contemple
as questões ambientais, em geral vinculadas a campanha de
prevenção da dengue.
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Em termos de remuneração para os serviços, o sistema de
limpeza urbana pode ser dividido em coleta de resíduos, limpeza
de ruas e disposição final. Não existe de forma sistematizada
detalhamento dos custos dos serviços de coleta, transporte e
disposição final dos resíduos, inviabilizando, assim, a montagem
de um quadro comparativo dos gastos com os diferentes serviços
de limpeza pública do município de Jataizinho. Faz-se necessário
que estes custos sejam levantados pelas pastas responsáveis e
disponibilizados como referência para as projeções futuras no
Plano.

6.1.2 Resíduos Industriais
Conforme a legislação brasileira, resíduos industriais são de
responsabilidade do gerador. No entanto, o Município deve ter
conhecimento dos resíduos dos processos produtivos, por meio de
controles fornecidos pelas indústrias e fiscalização.
O Município de Jataizinho não possui o cadastro das indústrias
instaladas em seu território e, por consequência, não existe
qualquer inventário dos resíduos gerados nos processos produtivos
nos controles da pasta de Meio Ambiente. Dessa forma, a
caracterização e quantificação dos resíduos industriais terão que
ser feitos para fins de elaboração de um programa de produção
mais limpa (P+L) no bojo do PMGIRS, para a ecoeficiência dos
processos produtivos e evitar que esses resíduos acabem sendo
descartados indevidamente, uma vez que no município de
Jataizinho não existe aterro industrial.

6.1.3 Resíduos de Serviços de Saúde
Até o fechamento deste Relatório, não obtivemos dados
da empresa contratada, nem dos geradores de Resíduos de
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Serviços de Saúde que fosse possível conhecer a contribuição de
cada classe de resíduos.
De acordo com a Resolução ANVISA 306/2004, cada
hospital deve ter o seu plano de gerenciamento de resíduos e
assegurar a formação de sua equipe para conduzir a gestão
correta desses resíduos. No entanto, durante a coleta de dados,
não foi possível observar se o hospital atende o cumprimento da
resolução na íntegra, ou mesmo na existência do plano este está
sendo seguido corretamente.
Considerando que a Prefeitura é um dos geradores,
através dos serviços prestados à população nos postos de saúde
e outras instalações, esta mantém contrato com uma prestadora
de

serviços

licenciada

para

a

coleta,

transporte,

descontaminação e destinação correta dos resíduos de serviço
de saúde. No entanto, as informações sobre o manejo destes
resíduos não estão sistematizadas e disponíveis em uma base de
dados.

6.1.4 Resíduos de Construção e Demolição
Os resíduos de construção e demolição gerados no
município de Jataizinho, não estão sendo gerenciados em
conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002.
Durante a visita técnica ao Município, ficou bastante
evidente que os pequenos geradores e parte dos grandes
geradores de resíduos da construção civil, realizam a disposição
deste resíduo de forma inadequada em calçadas, valas, terrenos
baldios, entre outros locais. O descarte de resíduos de qualquer
natureza em áreas inapropriadas causa diversos impactos
negativos, favorece a degradação da qualidade ambiental e
diminui a qualidade de vidada população.
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O município não possui local apropriado para deposição
adequada de resíduos de construção e demolição, o que
contribui

para

que

o

descarte

seja

realizado

em

áreas

inadequadas. Da mesma forma, não existem políticas públicas
visando à redução da geração desses resíduos, bem como sua
reciclagem. Não foi identificada a exigência do Plano de
Gerenciamentos dos RCC – Resíduos de Construção Civil por
ocasião do pedido de Licença Ambiental de novas construções.
A prática de limpeza dos pontos de deposição irregular
não é suficiente, sendo primordial a implantação de um correto
gerenciamento de resíduos da construção civil, que hoje inexiste.
Para isso o município deve definir e regulamentar, em lei
municipal

específica

as

responsabilidades

dos

geradores,

transportadores e operadores de áreas de captação de resíduos
da construção civil, e fiscalizar a sua atuação.
No Relatório 3, do Plano, serão apontadas possíveis
soluções para um correto gerenciamento dos RCC.

6.1.5 Disposição Final
Não há aterro sanitário no município de Jataizinho. Os
resíduos

coletados

de

qualquer

natureza

são

dispostos

diretamente no solo, em uma área não licenciada (lixão). Durante
visita de técnicos do Instituto Venturi ao local de disposição desses
resíduos identificou-se uma grande degradação da área e
segundo informações de alguns catadores, ainda há presença de
algumas poucas pessoas catando resíduos recicláveis em
condições

de

risco

à

saúde,

configurando

uma

não

conformidade ambiental legal grave. De acordo com o Diretor
do Dep. de Agropec, Abastec e Meio Ambiente, estas pessoas já
foram informadas que não podem permanecer no lixão. Foram
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identificados 08 catadores individuais coletando nas ruas e em
grandes geradores
Durante a visita técnica pôde-se observar que a
disposição de resíduos se dá de maneira aleatória, sem controles
de planos de avanço e sem adoção de critérios de engenharia,
sendo considerada uma Condição Inadequada de disposição.
Destacam-se ainda alguns problemas significativos do
ponto de vista socioambiental, sendo estes resultantes de
deficiências ou inadequação de sua instalação e operação. As
principais deficiências encontradas durante a visita foram:
•

Deficiência no isolamento visual;

•

Atividades de recobrimento de resíduos inadequadas;

•

Ausência de controle de tipo, origem e quantidade de
resíduos recebidos;

•

Inexistência

de

sistema

de

drenagem

superficial,

drenagem de lixiviados e drenagem de gases;
•

Presença de aves;

•

Inexistência de proteção superficial;

•

Ausência de monitoramento ambiental, e

•

Deficiência no número de máquinas e equipamentos.
Desta forma, deve ser previsto um conjunto de ações

visando à melhoria das condições operacionais do sistema de
disposição final de resíduos, contemplando a elaboração de
estudos técnicos vinculados à Restauração, Recuperação e
Encerramento da atual área de disposição de resíduos de
Jataizinho/PR.
Reitera-se ainda a verificação expedita, conforme dados
da visita técnica realizada, do Índice da Qualidade de Aterros de
Resíduos – IQR, conforme metodologia proposta pela CETESB, a
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qual corrobora para Condição Inadequada, tendo em vista o IQR
resultante igual a 3,4.

6.2

ASPECTOS POLÍTICOS E SOCIAIS

6.2.1 Coleta Seletiva com inclusão social
Durante a coleta de informações, foram identificadas
várias iniciativas desenvolvidas nas escolas do governo municipal
com relação à coleta de alguns resíduos recicláveis, mas todas
foram descontinuadas. Também, no passado foi tentada uma
iniciativa de coleta seletiva sem muito sucesso.
Analisando a composição dos resíduos sólidos coletados
em Jataizinho, tanto na área urbana central quando nos bairros,
encontra-se uma clara visão de que apenas 14,6%do volume de
resíduos deveria ser enviado para o "Lixão". Conclui-se então que
a maior parte dos resíduos dispostos ali poderia voltar para o
circuito mercantil, desde que implantada a coleta seletiva de
recicláveis

e

compostáveis

e

a

população

mudasse

seu

comportamento com relação à segregação dos resíduos sólidos
na fonte.
É

importante

ressaltar

que

o

Município

tem

o

compromisso legal de priorizar a implantação da coleta seletiva
com inclusão social. Imputa a este, também, a disponibilização
dos recursos financeiros para a infraestrutura necessária para as
instalações de triagem, bem como, orientar os Catadores de
Materiais Recicláveis a se organizarem em Associação ou
Cooperativa, custeando a operação inicial de todo sistema,
visando sempre a autossuficiência dos trabalhadores.
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6.3

ASPECTOS LEGAIS
O marco regulatório relacionado à Gestão de Resíduos
Sólidos em Jataizinho pode ser distinguido nos planos nacional e
estadual. Na análise do quadro apresentado neste Relatório, o
tema é tratado de forma esparsa em vários artigos de leis
municipais, mas faltam outras leis ou regulamentação mais
específicas, que estão sendo elaborados. Também, o Conselho de
Meio Ambiente está sendo reestruturado.

6.4

MECANISMOS DE FINANCIAMENTO
Apesar de haver cobrança de taxa de coleta inclusa no
IPTU, instituída pela Lei nº 748/2006, a cobertura dos custos para os
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos ainda é
complementada com recursos do caixa único. O valor arrecadado
no último ano com a taxa de coleta foi R$136.200,78 e o valor da
taxa lançada foi de R$ 198.305,07. Para garantir a sustentabilidade
econômica da gestão dos resíduos sólidos, o município tem
iniciativas de busca de recursos e financiamentos para aplicação
no sistema de gestão. Existem recursos disponíveis via SINCOV e
Governo do Estado, mas para isso o Plano se faz necessário.
Por meios políticos, o município deve assegurar a
alocação dos recursos necessários para suprir adequadamente os
custos e investimentos do sistema de manejo de resíduos.
A PNRS traz dentre os seus objetivos a garantia da
sustentabilidade operacional e financeira, como observada na
Política Nacional de Saneamento Básico.
Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos:
...

X - Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização
da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo

de resíduos

sólidos,

com adoção de mecanismos
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gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos
custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua
sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº
11.445, de 2007;

7 OBJETIVOS E METAS

No desenvolvimento dos objetivos apresentados a seguir
e na decisão de quais prioridades deveriam ser postas foram
consideradas as preocupações das partes interessadas, anotadas
durante a coleta de dados e informações:
Quadro 111 – Objetivos.
OBJETIVO 1

Reduzir o risco para a Saúde Pública e para os Ecossistemas.

OBJETIVO 2

Garantir o cumprimento da legislação relacionada com a
gestão dos resíduos sólidos.

OBJETIVO 3

Fortalecer a equipe técnica da gestão municipal, a fim de
atingir as metas estabelecidos pelo Plano.

OBJETIVO 4

Apoiar o desenvolvimento econômico com inclusão social.

OBJETIVO 5

Educar e motivar a comunidade sobre resíduos sólidos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

As metas estabelecidas para alcançar os objetivos
colocados para o PMGIRS de Jataizinho foram discutidas nas
reuniões de formação dos Grupos de Trabalho, na oficina com
professores e catadores de materiais recicláveis e validadas em
reunião com o Conselho de Meio Ambiente.
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Metas Qualitativas:
Meta 1: Minimizar a exposição humana aos resíduos sólidos.
Meta 2: Minimizar os impactos nos componentes ambientais (ar,
água,

solo,

flora

e

fauna)

causados

pela

disposição

inadequada dos resíduos sólidos.
Meta 3: Minimizar a quantidade de resíduos sólidos gerados,
transportados, tratados e dispostos.
Meta 4: Garantir o cumprimento da Legislação que disciplina o
manejo dos resíduos perigosos.
Meta 5: Garantir o cumprimento de outras normas e resoluções de
resíduos sólidos e consumo consciente.
Meta 6: Desenvolver a capacidade interna de recursos humanos
em termos de adequação e competência.
Meta 7: Melhorar a
tratam

infraestrutura Interna das secretarias que

diretamente

das

questões

dos

resíduos

sólidos,

licenciamento ambiental e fiscalização.
Meta 8: Realizar as operações de gerenciamento de resíduos
sólidos de maneira transparente, responsável, eficiente e
sustentável.
Meta

9:

Estabelecer

parcerias

sinérgicas

com

as

partes

interessadas.
Meta 10: Formar multiplicadores em Educação Ambiental, formal
e não formal.
Meta 11: Desenvolver uma unidade didática em Educação
Ambiental no currículo das escolas públicas e privadas.
Meta 12: Estabelecer treinamento permanente para capacitação
de organizações de catadores.
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Metas Quantitativas:
Quadro 12 - Metas Quantitativas
Prazo

Curto

Médio

Longo

Intervalo

2018 - 19

2020-23

2024-40

Duração

2 anos

4 anos

17 anos

Produção de resíduos (ton.)

25.039

50.426

205.520

P

Recicláveis comercializados (ton.)

1.796

3.782

18.506

R

Compostados comercializados
(ton.)

1.339

2.905

14.715

C

RCD comercializados (ton.)

6.510

14.119

71.528

D

Desvio de aterro [P/(R+C+D)]

39%

41%

51%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Além das metas estabelecidas no quadro acima, a
solução para a destinação final ambientalmente adequada deve
ser prioridade e urgente, considerando a imposição legal de
erradicação de lixões que deveria ter sido até 02/08/2014.

8 PREOCUPAÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS

É fundamental para o PMGIRS que todas as partes
interessadas estejam envolvidas e participem ativamente do seu
processo de planejamento e implementação. É essencial propiciar a
participação das pessoas nesse processo, bem como deixá-las
conhecer as regras para a comunidade, micro, pequenos e médios
empreendedores dos sistemas operacionais e de gerenciamento de
resíduos.
Dentro desse contexto, para o PMGIRS de Jataizinho, a
diversidade de partes interessadas que participou das reuniões de
consulta pode ser caracterizada como:
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Envolvimento e participação, incluindo a comunidade,
suas representações, o setor formal e informal, departamentos de
saúde e saneamento, organizações não governamentais, catadores
de material reciclável, setor de limpeza urbana, gestores ambientais,
representantes do comércio e da indústria cerâmica, especialistas
de universidades locais, técnicos do governo municipal, conforme
as questões relevantes expressadas abaixo.
Triagem e recuperação de materiais dos resíduos urbanos:
•

Foi sugerido que a coleta seletiva fosse instituída, com ampla
divulgação e com inclusão dos catadores.

•

O governo, em resposta, colocou que o próprio plano trará
diretrizes para melhorar a comunicação com a comunidade.

•

Foi ponto comum entre os participantes que a coleta seletiva
depende da consciência da população. Foi sugerido envolver os
agentes de saúde nas campanhas porta-a-porta da coleta
seletiva, uma vez que estes já têm uma aproximação com a
comunidade.

•

As partes interessadas expressaram ainda que a infraestrutura
para coleta e compostagem dos resíduos orgânicos deve ser
prioridade para o PMGIRS.

•

O governo municipal enfatizou a necessidade de recursos
financeiros para investimento em uma planta de compostagem
ou biodigestor, bem como, a implantação de um sistema
diferenciado para a coleta de orgânicos.

•

Os catadores de materiais recicláveis afirmaram que com um
galpão de triagem bem estruturado é possível receber o volume
estabelecido nas metas para ser reciclado.

•

Os professores colocaram suas preocupações em colocar as
metas

estabelecidas

num

sistema

efetivo

de

educação

continuada.
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•

Uma preocupação geral demonstrada é a continuação das
ações do Plano e seu monitoramento por parte do governo local.

Tratamento e disposição dos resíduos urbanos:
•

As partes interessadas expressaram preocupação com a falta de
infraestrutura e condições básicas de higiene, segurança e saúde
na disposição final dos resíduos à céu aberto.

•

O Governo Municipal, em resposta, explanou que eficiência
econômica, inclusão social e proteção do meio ambiente são
importantes prioridades e que o PMGIRS indicará políticas a serem
formuladas de acordo com as diretrizes e estratégias do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos.

•

Foi sugerido que estudos de avaliação e acesso a tecnologias
para tratamento biológico dos resíduos orgânicos devam ser
feitos, uma vez que estes correspondem a quase a metade dos
resíduos sólidos urbanos gerados no município.

•

A preocupação com pessoas catando resíduos recicláveis no
“lixão” foi colocada por diversos setores da sociedade civil.

•

O Governo Municipal, em resposta, relatou algumas ações que
foram feitas para a retirada pacífica das pessoas que estavam no
“lixão” e consequente fechamento do mesmo.

•

Sobre o encerramento do “lixão”, o Governo Municipal informou
que já existe em fase de elaboração um Termo de Referência
que embasará o processo licitatório para contratação de uma
empresa para executar os serviços.

Tratamento e disposição de resíduos industriais e de serviço de
saúde:
•

Com relação aos resíduos de serviço de saúde, a preocupação
dos gestores foi com o alto custo da coleta e tratamento deste
tipo de resíduo.
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•

Foi sugerido pela equipe técnica do Instituto Venturi um programa
de Produção Mais Limpa nas Instituições de Serviço de Saúde e
nos processos produtivos das indústrias instaladas no município.

Tratamento e disposição de resíduos da construção civil:
•

As partes interessadas apontaram a falta de uma política para o
correto aproveitamento dos resíduos de construção e demolição,
com o apoio da Associação da Indústria da Construção Civil.

•

Já que o município não dispõe de um controle dos volumes de
resíduos estimados a partir das licenças de novas construções e o
desconhecimento da destinação desses resíduos, poderia exigir
um plano de gerenciamento de RCC de novas obras no
momento de solicitação das licenças.

•

Outra preocupação demonstrada foi a falta de locais de entrega
voluntária

para

pequenos

volumes

oriundos

de

reformas

domiciliares.
•

Também, foi comentado o alto potencial de reciclabilidade dos
resíduos de construção civil e a não existência de políticas para o
estabelecimento de parceria público-privada para a reciclagem
e comercialização desses resíduos.

9 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é por si
uma referência para projetar e implementar novos sistemas de
gerenciamento de resíduos e para analisar e otimizar sistemas
existentes. É baseado no conceito de que todos os aspectos de um
sistema de gerenciamento de resíduos (técnico e não-técnico)
deveriam ser analisados juntos. Uma vez que eles são, de fato, inter-
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relacionados, desenvolvimentos em uma área frequentemente
afetam práticas ou atividades em uma outra área.
Os resíduos sólidos gerados podem variar ao longo do
tempo conforme os cenários de desenvolvimento do município e a
consciência ambiental dos seus habitantes. Sendo assim, é de
extrema importância a revisão periódica do Plano.
Monitorar o desempenho do PMGIRS com base nos
Indicadores estabelecidos, bem como avaliação das melhores
alternativas para as frações compostável e reciclável, também a
disposição

ambientalmente

adequada

para

os

rejeitos,

são

aspectos fundamentais para uma implementação bem sucedida
do plano.

9.1

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA O PLANO
As diretrizes e estratégias aqui oferecidas são baseadas
nos resultados da formação realizada com professores, reuniões
com catadores de material reciclável, técnicos dos serviços
municipais, entidades representativas da sociedade, discussões e
reuniões com gestores/servidores da Prefeitura de Jataizinho.

9.1.1 Geração, Coleta e Transporte
✓ Desenvolver procedimentos e mecanismos para escrituração
permanente dos resíduos gerados.
✓ Fornecer adequado e constante fundo e suporte para o
processo de inventários dos resíduos gerados no município.
✓ Desenvolver

estratégias

voltadas

especificamente

para

promover a política de inventários dos diferentes fluxos de
resíduos.
✓ Apoiar os esforços regionais e nacionais para promover a
sensibilização para as questões de geração de resíduos,
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aconselhar sobre métodos e práticas de inventário, bem como
fornece os dados coletados ao SINIR4.
9.1.2 Estratégias para redução de resíduos
As metas foram definidas para a redução dos resíduos,
com referência aos níveis atuais, através de várias políticas e
medidas voluntárias. Estas medidas são sugeridas tendo em conta
o volume da geração de resíduos. As medidas importantes em
termos de geração para reduzir a disposição de resíduos têm foco
na redução e reutilização destes. As medidas políticas, tanto
regulamentares e fiscais, são uma parte vital para resolver todas
as fontes de geração de resíduos, incluindo os setores residencial,
comercial, industrial e serviços de saúde. Também a sensibilização
levando a ações voluntárias é uma medida fundamental para
reduzir e reutilizar resíduos na fonte.

9.1.3 Políticas para redução de resíduos na fonte
Para incentivar a redução de resíduos e reutilização,
regulamentos específicos e/ou políticas fiscais são necessários
para diferentes fontes de geração e tipos de resíduos. Uma
combinação das medidas políticas que seguem abaixo pode
incentivar os geradores de resíduos em Jataizinho para a redução
de sua geração na fonte:
Resíduos Urbanos de áreas domiciliares:
✓ Minimizar resíduos através de: redução na fonte, por meio do
aumento do uso de bens produzidos localmente, o uso de
produtos com baixas quantidades de embalagem e reutilização,
através da compra de produtos reutilizáveis e adaptando resíduos
para usos alternativos.

4Sistema

Nacional de Informação sobre a gestão dos resíduos sólidos.
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✓ Desenvolver uma abordagem coordenada para minimização de
resíduos através de uma melhor coordenação dentro do setor
público, bem como entre o setor governamental e nãogovernamental.
✓ Promover a conscientização e disseminar métodos e práticas de
minimização de resíduos.
✓ Incentivar a participação da comunidade no nível local para que
eles entendam os princípios e aceitem a necessidade de
minimização de resíduos.
✓ Desenvolver incentivos junto às empresas locais para promover a
venda/uso

de

produtos

com

baixas

quantidades

de,

ou

sensibilização

e

embalagens reutilizáveis.

9.1.4 Ações voluntárias de redução de resíduos na fonte
Ações

voluntárias

através

da

capacitação são úteis para atingir as metas de redução e
reutilização de resíduos na fonte. Estas medidas voluntárias
também são úteis para a transição para implementar uma nova
política regulatória ou fiscal.
A combinação das seguintes medidas voluntárias pode
incentivar os geradores de resíduos de Jataizinho para segregar os
resíduos na fonte:
Resíduos Urbanos de áreas domiciliares:
As medidas voluntárias de geração de resíduos no nível
dos domicílios, em base mensal, para desenvolver um gráfico de
geração de resíduos e, em seguida, delinear medidas voluntárias
no nível doméstico para reduzir o desperdício:

PMGIRS – Volume 1 [Jataizinho/PR, 2018]

145

✓ Os varejistas de bens de consumo, incluindo produtos eletrônicos
e móveis, para ter de volta os itens antigos e fornecer desconto
sobre os novos itens.
✓ Sistema de retorno de embalagem após a entrega de bens de
consumo.
Resíduos Urbanos de áreas comerciais:
✓ Ações voluntárias similares, como sugerido para os resíduos
urbanos provenientes de áreas domiciliares.
✓ As

medidas

voluntárias

para

embalagem

reduzida

em

supermercados, redução do consumo de papel nos escritórios, e
uma gestão eficiente dos itens perecíveis, incluindo vegetais e
frutas.
✓ Divulgar os benefícios econômicos da redução de resíduos.
Resíduos Industriais:
✓ Ações voluntárias similares, como sugerido para os resíduos sólidos
urbanos gerados nas áreas domiciliares e comerciais.
✓ Medidas voluntárias para melhorar a eficiência dos recursos e
reutilização deles, visando a redução dos resíduos gerados no
processo de produção.
✓ Procurar apoio do Plano de Ação para Produção e Consumo
Sustentáveis do MMA5 para a implementação de programas de
produção mais limpa para os setores da indústria.
✓ Promover a redução na fonte, através da implementação e da
promoção de tecnologias apropriadas para o desenvolvimento
mais limpo.
✓ Induzir instrumentos econômicos apropriados.

5Ministério

do Meio Ambiente
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✓ Incentivar a adoção de acordos regionais e internacionais.

Sensibilização e capacitação:
✓ Kit de Sensibilização para todas as partes interessadas, visando
aumentar a conscientização sobre a necessidade de reduzir e
reutilizar resíduos e reforçar a sua compreensão de seu papel de
fazer parte de estratégias para reduzir e reutilizar resíduos.
✓ Capacitação em várias medidas de atividades e ações de
voluntariado para os setores domiciliares, comerciais e industriais.
✓ Promover reduções na fonte e técnicas de reutilização através de
programas de sensibilização e educação da comunidade para
adotar padrões de consumo adequados.

9.1.5 Estratégias para a segregação de resíduos na fonte
Os resíduos perigosos devem ser separados na fonte, uma
vez que a mistura de até mesmo uma pequena quantidade
destes com resíduos não perigosos pode contaminar o todo. A
outra abordagem é a de segregar os resíduos orgânicos a partir
do resto dos resíduos na fonte.
As

seguintes

políticas

regulatórias

e

fiscais,

ações

voluntárias e as medidas tecnológicas irão ajudar a alcançar
essas metas.

9.1.6 Políticas para segregação de resíduos na fonte
Com base nos objetivos para separar os resíduos
perigosos e não perigosos na fonte e para separar o resíduo da
cozinha (resíduo orgânico) dos outros resíduos, as seguintes
políticas de regulação e incentivos fiscais e desincentivos
poderiam ser introduzidos:
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✓ Regulamentos que reforcem a legislação federal, que proíbe
mistura de resíduos perigosos com resíduos não perigosos.
✓ Regras para a disposição adequada dos resíduos de cozinha
(comida) em sacos ou coletores separados.
✓ Fornecer sistema de coleta gratuito (coletores) para resíduos
perigosos a partir de fontes domiciliares.
✓ Coleta de resíduos recicláveis (plástico, papel etc.) dos domicílios
e, depois de vender o resíduo reciclável, alguma proporção do
ganho pode ser entregue a Associação de Bairros, como um
incentivo.
✓ Fornecer sacos gratuitos (ou coletores) para o descarte de
resíduos alimentares (orgânico). O custo dos sacos e o transporte
poderia ser recuperado a partir da usina de compostagem - ou o
custo de sacos pode ter subsídio cruzado da economia com os
sacos para outros resíduos.
✓ Criação de sistema de monitoramento por comissões de
moradores para a segregação na fonte.
✓ Redução de encargos mensais das famílias relacionadas com a
prática de segregação na fonte pelas comissões de moradores.
✓ Os regulamentos e políticas de segregação na fonte já estão em
vigor para os resíduos industriais e de saúde, bem como para os
fluxos

de

resíduos

gerados

nas

residências

e

pequenos

estabelecimentos de serviços e comércios. Aplicação rigorosa
dessas normas e políticas seria garantir que os resíduos sejam
segregados na fonte e resíduos perigosos não sejam misturados
com resíduos não perigosos. A aplicação para o manuseio
adequado, coleta e transporte, também é necessário para
resíduos industriais e de saúde, incluindo os resíduos perigosos.
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✓ Educar as pessoas envolvidas nas instalações privativas e de base
comunitária no que diz respeito à saúde básica, higiene, normas e
práticas de segurança.
9.1.7 Ações voluntárias para segregação de resíduos na fonte
Ações voluntárias são úteis para complementar os
regulamentos e políticas fiscais. Estas também são úteis como
uma transição para a aplicação dos regulamentos e políticas
fiscais. Promover ações voluntárias, sensibilização e formação são
muito

importantes

para

motivar

as

partes

interessadas

e

desenvolver a sua capacidade de ação. As seguintes ações
voluntárias são sugeridas:
✓ Comissões de moradores e grupos de voluntários para encorajar
geradores para segregar os resíduos de acordo com as suas
características: resíduos orgânicos (alimentos e quintal), resíduos
recicláveis, resíduos perigosos e rejeitos.
✓ A realização de reuniões regulares e acompanhamento informal
por grupos de voluntários - a consciência para as organizações
de moradores.
✓ Os grupos voluntários de sensibilização.
✓ Identificar/criar mercados de consumo para os resíduos/materiais
reciclados.
✓ Promover a conscientização do tratamento e aconselhamento
sobre métodos e práticas adequadas.
9.1.8 Medidas tecnológicas para segregação de resíduos na fonte
A segregação na fonte requer bons coletores ou sacos
para cada tipo de resíduo, incluindo os resíduos recicláveis,
resíduos orgânicos, resíduos perigosos e rejeitos. As medidas
tecnológicas que se seguem são projetadas para uma separação
efetiva e eficiente na fonte:
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Resíduos Urbanos de áreas domiciliares:
✓ Sacos de plástico transparentes e/ou compostáveis fornecidos
pelo serviço de coleta para que os moradores façam a
separação do resíduo orgânico - sacos plásticos especiais podem
ser feitos para a coleta de resíduos.
✓ Coletores para resíduos perigosos e misturados, fornecidos pelo
serviço de coleta ou comissões de moradores.
✓ Lixeiras comunitárias para a coleta de resíduos separados na
fonte (resíduos perigosos, recicláveis e orgânicos). Os pontos de
coleta primária (de ruas) devem ser construídos em pontos onde
a maioria das famílias não precisa andar mais de 100 metros para
colocar seus sacos de resíduo.
✓ Coletores

marcados

para

resíduos

perigosos

em

locais

apropriados.
✓ Itens grandes e pesados (mais de 50 cm de qualquer dimensão
e/ou 5 kg de peso) não devem ser jogados na coleta regular.

Resíduos Urbanos de áreas comerciais:
✓ Sacos semelhantes aos utilizados para os resíduos domésticos
para as pequenas empresas comerciais e escritórios - pequenas
empresas comerciais podem ser descritas como pequenos
centros comerciais e lanchonetes individuais e bancas de frutas e
legumes vendidos nas ruas (excluindo grande mercado).
✓ Coletores Grandes, de vários tamanhos (de 2m3 para 5m3) para
diferentes tipos de resíduos não perigosos (por exemplo, o
desperdício de comida de restaurantes ou de embalagem de
supermercados).
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✓ Sacos coloridos ou coletores especialmente marcados para
resíduos perigosos.

Resíduos Industriais:
✓ Recipientes especialmente marcados ou coloridos para resíduos
perigosos. Lodo industrial também é considerado perigoso e o
lodo seco deve ser transportado em sacos especiais.

9.1.9 Estratégias para Coleta e Transporte
A coleta e transporte é a fase mais crucial uma vez que a
maior parte do orçamento para a gestão de resíduos sólidos
pode ser gasto nessas atividades, e deficiência neste estágio
pode interferir na eficácia e eficiência de todo o processo de
gestão de resíduos sólidos. Tendo em vista as metas e as
preocupações das partes interessadas, políticas específicas,
ações voluntárias e medidas tecnológicas podem ser necessárias.

9.1.10 Políticas para Coleta e Transporte
As políticas de coleta e transporte devem abordar várias
questões, incluindo a frequência da coleta, o tempo de coleta,
tipo de veículos de coleta, despesas e cobrança para os
diferentes tipos de resíduos e para diferentes fontes:
Resíduos Urbanos de áreas domiciliares:
✓ Coleta diária, ou em dias alternados, de resíduos orgânicos
(alimentos) dos coletores comunitários/lixeiras de todas as ruas e
das áreas fechadas de armazenamento temporário de resíduos.
✓ Coleta uma ou duas vezes por semana de resíduos recicláveis,
perigosos e de outros resíduos.
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✓ Itens grandes e pesados podem ser recolhidos com base no
pedido, com taxas de coleta seletiva de resíduos a pagar às
empresas de coleta de resíduos especiais.
✓ Os resíduos são recolhidos no início da manhã ou no final da noite
para não prejudicar a mobilidade urbana.
✓ Veículos de coleta de resíduos de áreas residenciais para estação
de triagem ou planta de tratamento: caminhões cobertos com
carga traseira.
✓ Custo de coleta a ser coberto a partir do custo de sacos de outros
resíduos, ganhando com a venda de resíduos orgânicos para
plantas de compostagem e ganhos com a venda dos resíduos
recicláveis - orientações para a estimativa de custo são
fornecidas como anexo nesse documento.

Resíduos Urbanos de áreas comerciais:
✓ Coleta diária de todos os tipos de resíduos com veículos
separados para resíduos orgânicos, resíduos recicláveis e resíduos
não-recicláveis - coleta de resíduos de fontes comerciais é
preferível após o horário de fechamento dos mercados e outras
empresas comerciais.
✓ Encargos de coleta e disposição com base no número e
tamanho dos coletores/caçamba para resíduos não recicláveis a pagar diretamente à empresa prestadora desse serviço.
✓ Tarifas mais elevadas para coleta e disposição de resíduos
perigosos - a pagar diretamente para a empresa de gestão de
resíduos perigosos.
✓ Tarifas mais baixas de coleta de resíduos recicláveis e orgânicos,
de acordo com o ganho da venda da usina de compostagem e
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venda de resíduos recicláveis - a pagar diretamente às
empresas/associações que operam no mercado de reciclagem.

Resíduos Industriais:
✓ Geradores de resíduos são responsáveis por organizar os serviços
de coleta e disposição de resíduos industriais, através de
empresas de coleta e disposição de resíduos, alinhadas com o
sistema vigente.
✓ O Governo Municipal pode reforçar ainda mais o seu papel
regulador e de monitoramento para verificar a descarga ilegal de
resíduos, tratamento adequado de todos os tipos de resíduos, de
acordo com as suas características e recolher continuamente
informações sobre a quantificação e caracterização dos resíduos
para promover a reciclagem e troca de resíduos - conceito do
Polo de Valoração de Resíduos.

No geral - para todas as fontes e tipos de resíduos:
✓ Normas e regulamentos nacionais e locais se aplicam aos veículos
de coleta para o transporte de resíduos orgânicos, resíduos
recicláveis, resíduos não recicláveis e resíduos perigosos.
✓ Regulamentos nacionais e locais de segurança e manutenção
dos veículos, incluindo o ruído e poluição do ar, vazamentos e
limpeza dos veículos de coleta.

9.1.11 Ações voluntárias para coleta e transporte
A coleta e transporte de resíduos sólidos é uma atividade
regulamentada. No entanto, as seguintes ações voluntárias
ajudam a melhorar a sua eficácia e eficiência e pode minimizar
os impactos negativos sobre o meio ambiente:
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✓ Grupos

de

voluntários

para

motivar

e

acompanhar

a

pontualidade em colocar os sacos de resíduos nos locais
adequados, da forma correta a ser recolhidos e transportados.
✓ O respeito pelos trabalhadores da vigilância sanitária, garis e
catadores de resíduos recicláveis para motivá-los a trabalhar de
forma eficiente.
✓ Evitar criar congestionamento durante a operação de veículos de
coleta de resíduos.

9.1.12 Medidas tecnológicas para coleta e transporte
A seleção de equipamentos de coleta apropriados,
incluindo os tipos de veículos é importante para uma melhor
eficiência e menores impactos ambientais das atividades de
transporte de resíduos. Os tipos de veículos podem variar de
acordo com o tipo de resíduo (resíduos recicláveis, não
recicláveis, perigosos, orgânicos e rejeitos) e quantidade de
resíduos, que precisa ser correlacionada com a frequência de
coleta.
Resíduos Urbanos de áreas domiciliares:
✓ Veículos para coleta de resíduos recicláveis a partir de áreas
residenciais para a estação de transferência ou planta de
tratamento: caminhões cobertos de carregamento lateral ou
traseiro. Também, podem ser utilizados caminhões pequenos de
carroceria alta, desde que observadas as normas de segurança.
✓ Veículos para coleta de resíduos não recicláveis a partir de áreas
residenciais para a estação de transferência ou planta de
tratamento: caminhões compactadores.
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✓ Veículos para coleta de resíduos orgânicos a partir de áreas
residenciais para a estação de transferência ou planta de
tratamento: caminhões compactadores.
✓ Se um tipo de resíduo não é substancial na quantidade, então o
veículo de coleta com dois compartimentos ou adaptados com
big bags será usado.
✓ Identificar e ajudar na introdução de tecnologias adequadas às
circunstâncias e necessidades individuais.
✓ Apoiar

os

esforços

nacionais

para

aconselhamento

sobre

métodos de coleta e as melhores práticas.
✓ Fornecer pontos de coleta centralizados e adequados para
facilitar a coleta e manuseio, onde exista coleta comunitária.
Resíduos Urbanos de áreas comerciais:
✓ Veículos para coleta de resíduos recicláveis a partir de áreas
comerciais para a estação de transferência ou planta de
tratamento: caminhões cobertos de carga traseira ou lateral ou
coletor apropriado para reciclagem.
✓ Veículos para coleta de resíduos não recicláveis/rejeitos de áreas
comerciais para estação de transferência ou aterro sanitário:
caminhões compactadores de carga traseira ou frontal.
✓ Veículos para coleta de resíduos orgânicos de áreas comerciais
para a estação de transferência ou planta de tratamento:
caminhões compactadores com sistema à prova de vazamento.
✓ Fornecer pontos de coleta centralizados e adequados para
facilitar a coleta e manuseio, onde existe coleta comunitária.
Resíduos Industriais:
✓ Veículos para coleta de resíduos recicláveis das áreas industriais
para a estação de transferência ou planta de tratamento:
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caminhões cobertos de carga traseira ou lateral ou transportador
próprio para reciclagem.
✓ Veículos para coleta de resíduos não recicláveis das áreas
industriais para a estação de transferência ou planta de
tratamento: caminhões compactadores de carga traseira ou
frontal.
✓ Veículos para coleta de resíduos orgânicos em áreas industriais
para a estação de transferência ou planta de tratamento:
caminhões compactadores com sistema à prova de vazamento.
✓ Identificar e ajudar na introdução de tecnologias adequadas às
circunstâncias e necessidades individuais.

9.2

TRIAGEM, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

9.2.1 Estratégias para recuperação de materiais na estação de
transferência/triagem
Os resíduos de fontes residenciais e comerciais são os
únicos que devem ser transportados para a estação de
transferência/triagem.

Resíduos

do

processamento

industrial

devem ser segregados na fonte para a recuperação de material.
As indústrias, por força de lei, são responsáveis pela gestão dos
resíduos que geram, podendo enviá-los para reciclagem. Por isso,
as medidas políticas, tecnológicas e de voluntariado para a
estação de transferência/triagem devem estar alinhadas com a
quantidade e composição dos resíduos urbanos, bem como
comas metas para a recuperação de materiais a partir de
resíduos sólidos urbanos. O resíduo reciclável, separado dos
resíduos

mistos

na

estação

de

transferência/triagem,

vai

aumentar a quantidade de materiais recicláveis disponíveis e
também estimular o crescimento do setor das indústrias baseadas
em reciclagem.
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Os

alvos

importantes

para

a

estação

de

transferência/triagem são triar, pelo menos, 48,5% dos resíduos até
2018 e 94,9% dos resíduos até 2040. Com a segregação de
resíduos orgânicos na fonte, a maioria de plástico, papel, vidro e
resíduos de metais poderá ser recuperado como resíduos
recicláveis "limpos". Além da recuperação material, a outra
função de estação de transferência/triagem é a redução do
rejeito para transporte até o local de disposição final (aterro
sanitário). Seguindo a política, as medidas tecnológicas e de
voluntariado vai ajudar a maximizar a recuperação de materiais
recicláveis na estação de transferência/triagem, bem como para
melhorar a eficiência no transporte de resíduos para um local de
tratamento/disposição.

9.2.2 Políticas para a estação de transferência/triagem
Políticas para a estação de transferência/triagem são
destinadas a alcançar os objetivos desejados do Plano GIRS da
seguinte forma:
✓ Para promover a inclusão social através da criação de emprego
e geração de renda, com a organização de reciclagem/cadeia
de processamento
✓ Para auxiliar o desenvolvimento econômico através da
indústria/negócios
✓ Para educar e motivar a comunidade sobre resíduos sólidos
✓ Para reduzir o custo da gestão de resíduos
Em consonância com as políticas de meio ambiente e
segurança pública devem ser observadas algumas regras:
✓ Os resíduos perigosos não são permitidos na estação de
transferência/triagem
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✓ Normas de segurança nacionais e locais relacionadas com o
trabalho devem ser seguidas na estação de
transferência/triagem
✓ Normas de segurança ambiental deverão ser atendidas na
estação de transferência/triagem e contaminação de segundo
nível não deve ser permitido. Por conseguinte, as emissões de
poluentes, ruído e odor devem estar dentro dos limites impostos
pelas normas/regulamentos
✓ Remover todos os resíduos entregues na instalação até o final de
cada dia e limpar o chão da área de recepção diariamente
✓ Projetar estradas seguras para a estação de
transferência/triagem evitando acidentes de trabalho com os
funcionários do transporte
9.2.3 Medidas voluntárias na estação de transferência/triagem
✓ Sensibilização e educação ambiental sobre as instalações para
as comunidades
✓ Agendamento

de

visitas

para

alunos

e

comunidades

conhecerem o processo e benefícios da recuperação de
materiais e tecnologias ambientalmente adequadas

9.2.4 Medidas tecnológicas na estação de transferência/triagem
Devem ser feitas periodicamente melhorias na estação
de transferência/triagem para desempenhar as suas funções com
tecnologias apropriadas, com base nos cálculos detalhados da
segregação de resíduos de alimentos na fonte e a quantidade de
resíduos

para

a

coleta

e

transporte

para

estação

de

transferência/triagem.
✓ Equipamento adequado para a separação manual dos materiais
deve ser instalado. Isso geralmente inclui uma esteira de triagem
ou mesa e recipientes para armazenar os materiais triados
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✓ A separação mecânica poderia ser considerada para maior
eficiência
instalação

e
de

segurança

dos

trabalhadores.

equipamentos

para

redução

Isso
de

incluirá

a

tamanho,

classificação, triagem, separação magnética etc.
✓ Seleção da tecnologia deve ser baseada em uma metodologia
estruturada que abrange todos os aspectos (técnico, econômico,
social e ambiental)
✓ Compactadores de rejeito devem ser usados em estações de
transferência/triagem para compactação destes antes de serem
transportados para locais de tratamento/destinação final
✓ Sistemas de enfardamento devem ser instalados para materiais
volumosos, tais como papelão, revistas, papel, plásticos, latas de
alumínio, latas de aço, cobre etc.
9.2.5 Estratégias para tratamento biológico
Dado que a maior parte dos resíduos gerados é orgânico,
é importante uma instalação de tratamento em funcionamento
para tratar os resíduos na própria área da estação de
transferência/triagem ou em instalação exclusiva. As tecnologias
de tratamento selecionadas no caso de Jataizinho são limitadas a
fatores biológicos (biogás e compostagem), devido à natureza e
volume dos resíduos. Medidas políticas adequadas, ações de
voluntariado e intervenções tecnológicas são importantes para
montar com sucesso esta instalação de tratamento uma vez que
ela vai se tornar a principal solução para os resíduos orgânicos.

9.2.6 Políticas para tratamento biológico
✓ Medidas de apoio político para encorajar o uso de digestores
para a produção de biogás a partir de resíduos orgânicos
✓ Normas ambientais e de segurança devem ser estipuladas para
planta de biogás/usinas de compostagem
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✓ Os resíduos perigosos não devem ser permitidos na estação de
tratamento
9.2.7 Ações voluntárias
✓ Grupos de cidadãos para promover o uso de biogás e composto
feito a partir de resíduos
✓ Desenvolver um mecanismo de marketing para a venda de
adubo composto enriquecido
9.2.8 Medidas tecnológicas
✓ Desenvolver

um

modelo

de

planta

de

biogás/usina

de

compostagem para referência
✓ Estabelecer

um

centro

de

conhecimento

para

promover

tecnologias para as comunidades sobre o tratamento de resíduos
para a recuperação de energia/fertilizante
9.2.9 Estratégias para reuso, reciclagem e recuperação resíduos
O maior impulso no plano GIRS será recuperar tanto
quanto possível os resíduos gerados. Portanto, será dada uma
prioridade

muito

alta

para

a

reutilização/reciclagem

e

valorização de resíduos.

9.2.10 Políticas para reuso, reciclagem e recuperação resíduos
✓ Quadro político favorável para incentivar as pessoas a utilizar os
materiais e produtos reciclados
✓ Incentivos

econômicos

estabelecimento

de

para

instalações

os
de

investidores
reciclagem

para
para

o
a

recuperação dos recursos
✓ Mudanças curriculares no sistema educativo para incluir a
conservação dos recursos naturais
✓ Desenvolver diretrizes e normas para os materiais e produtos
reciclados
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✓ Desenvolvimento de projetos-piloto que irão gerar novos negócios
para o mercado de reciclagem local, com base em estudos de
mercado e de laboratório locais.
9.2.11 Ações voluntárias
✓ Consciência entre a comunidade sobre os benefícios econômicos
e ambientais da reutilização e reciclagem de materiais
✓ Iniciativas na escola para educar e incentivar os alunos a se
tornarem campeões na reutilização e reciclagem
✓ Formação de potenciais industriais de pequena escala para o
arranque da reciclagem de resíduos
9.2.12 Medidas tecnológicas
Configurar um modelo de usina de reciclagem para
cada tipo de resíduo recuperável, considerando a possibilidade
de implementar um Polo de Valoração de Resíduo na área da
estação de transferência/triagem.

9.2.13 Disposição final
É antecipado aqui que os rejeitos para a disposição final
não irão aumentar substancialmente, se as metas para a
segregação de resíduos orgânicos na fonte forem alcançadas,
bem como a recuperação destes seja através de compostagem
ou biodigestor. Nesse caso, se um aterro sanitário for construído na
região de Jataizinho, em breve, deverá ter sua vida útil
aumentada

significativamente.

Também,

infere-se

que

a

hierarquia das ações apontadas pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Fig.1) tenha sido considerada durante a
implementação do PMGIRS.
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Figura 19– Hierarquia das ações na gestão de resíduos sólidos
Fonte: Adaptado da Lei 12.305/2010

9.3

GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
A gestão e manejo de resíduos da construção e
demolição estão disciplinados, desde 2002, pela Resolução 307 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, na Lei
11.445/2007 – Lei Nacional do Saneamento Básico e na Lei
12.305/2010 – Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Como já apontado neste documento, resíduos da
construção civil têm uma participação importante no conjunto dos
resíduos produzidos, podendo alcançar a cifra expressiva de até
duas toneladas de entulho para cada tonelada de resíduo
domiciliar.
Dados levantados em diversas localidades mostram que
a ausência de tratamento adequado para tais resíduos está na
origem de graves problemas ambientais, sobretudo nas cidades
em processo mais dinâmico de expansão ou renovação urbana, o
que demonstra a necessidade de avançar, em todos os
municípios, em direção à implantação de políticas públicas
especificamente voltadas para o gerenciamento desses resíduos.
Durante a fase de caracterização e quantificação dos
resíduos gerados em Jataizinho foram constatados diversos “botaforas” irregulares. A geração dos resíduos de construção e
demolição foi estimada em 22 toneladas ao dia.
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9.3.1 Agentes envolvidos na geração, transporte e recepção dos
resíduos
✓ Executores de reformas, ampliações e demolições - atividade
que, raramente, é formalizada com a aprovação de plantas e
solicitação de alvarás, mas que, no conjunto, consiste na fonte
principal desses resíduos;
✓ Construtores de edificações novas, térreas ou de múltiplos
pavimentos - com áreas de construção superiores a 300 m2, cujas
atividades quase sempre são formalizadas;
✓ Construtores de novas residências individuais, tanto aquelas de
maior porte, em geral formalizadas, quanto as pequenas
residências

de

periferia,

quase

sempre

autoconstruídas

e

informais.

9.3.2 Indicadores para monitorar e avaliar a geração de RCC
É recomendada a avaliação de três indicadores:
✓ A

quantidade de resíduos

oriundos

de edificações

novas

construídas na cidade, num determinado período de tempo (dois
anos, por exemplo);
✓ A quantidade de resíduos provenientes de reformas, ampliações e
demolições, regularmente removida no mesmo período de tempo;
✓ A quantidade de resíduos removidos de deposições irregulares
pela municipalidade, igualmente no mesmo período.

9.3.3 Impactos ambientais
A propagação de áreas degradadas (nas ruas, botaforas clandestinos ou deposições irregulares) e comprometem a
drenagem urbana, promovendo o assoreamento dos recursos
hídricos, gerando impactos nas vias de trânsito, com prejuízo tanto
para pedestres como veículos, e promovendo a multiplicação de
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vetores

(mosquitos

e

outros

insetos,

animais

peçonhentos,

roedores).

9.3.4 Impactos econômicos
É necessário avaliar e controlar os custos diretos das
atividades corretivas de limpeza urbana levando em conta os
equipamentos e o pessoal alocado nas atividades de remoção (as
equipes, em geral, utilizam pás-carregadeiras e caminhões com
caçambas basculantes), disposição em aterro ou “bota-fora”
(onde é comum o uso de tratores de esteira), e de fiscalização,
controle de zoonoses e outras.

9.3.5 Planejamento das ações
A Resolução 307 do CONAMA define diretrizes para o
Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil,

disciplinador

do

conjunto

dos

agentes,

incorporando

necessariamente:
✓ Programas

Municipais

de

Gerenciamento

de

Resíduos

da

Construção Civil, com as diretrizes técnicas e procedimentos para
o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores e
transportadores, e;
✓ Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que
orientem, disciplinem e expressem o compromisso de ação correta
por parte dos grandes geradores de resíduos, tanto públicos
quanto privados.
O Ministério do Meio Ambiente – MMA, no Manual para
Implantação de Sistema de Gestão de Resíduos de Construção
Civil em Consórcios Públicos recomenda como política de gestão
dos resíduos da construção e demolição, incorporando os resíduos
volumosos que participam dos mesmos fluxos, deve:
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✓ Facilitar a ação correta dos agentes implica criar os instrumentos
institucionais, jurídicos e físicos para que possam, cada um de
acordo

com

suas

características

e

condições

sociais

e

econômicas, exercer suas responsabilidades dando aos resíduos
que geram a destinação adequada.
✓ Disciplinar a ação dos agentes significa estabelecer regras claras
e factíveis que definam as responsabilidades e os fluxos de todos
eles e dos materiais envolvidos, elaboradas a partir de processos
de discussão com os interessados e que, considerando a
diversidade de condições, garantam que os custos decorrentes
de cada elo da cadeia operativa sejam atribuídos de forma
transparente.
✓ Incentivar a adoção dos novos procedimentos implica adotar
medidas que tornem ambiental, econômica e socialmente
vantajosa a migração para as novas formas de gestão e de
destinação por parte do conjunto dos agentes. São resultados
concretos desses incentivos a minimização da geração de
resíduos e a reutilização e reciclagem dos materiais.

9.3.6 Ações recomendadas
Uma

parcela

significativa

dos

gastos

com

ações

corretivas da má disposição dos RCC – cujo descarte usualmente
é efetuado com outros tipos de resíduos sólidos (volumosos, podas
etc.) – deve ser debitada ao uso de equipamentos inadequados. É
costumeiro o uso de equipamentos pesados – pás carregadeiras e
caminhões basculantes — na remoção de resíduos pouco densos,
por falta de outras alternativas.
O município deve considerar a seguintes ações:
✓ reutilização de sacos de rafia ou big bags de uso agrícola para o
acondicionamento dos resíduos de pequenas reformas, o que
permitirá a coleta com caminhão com guincho hidráulico;
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✓ Implantação de pontos de entrega voluntária nos bairros para
pequenos volumes de RCC, e como alternativa para a coleta
seletiva da parcela seca dos resíduos domiciliares (papéis,
plásticos, vidros e metais) e daqueles sujeitos aos acordos setoriais
com o setor produtivo, como as lâmpadas, pilhas e baterias,
eletroeletrônicos e pneus;
✓ Implantação de áreas para manejo de grandes quantidades
(áreas de triagem e transbordo, áreas de reciclagem, aterros para
reservação e aterros definitivos de resíduos da construção)
públicas ou privadas;
✓ Obrigatoriedade dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de
Obra para os grandes geradores de resíduos para disciplinamento
dos atores e dos fluxos e o incentivo à minimização da geração e
à reciclagem, a partir da triagem obrigatória dos resíduos
recolhidos;
✓ Implantação de um programa de informação ambiental;
✓ Implantação de um programa de fiscalização, rigoroso e capaz
de ampliar a adesão às novas áreas de apoio ofertadas;
✓ O destino a ser dado ao RCD deve priorizar as soluções de
reutilização e reciclagem ou, quando inevitável, adotar a
alternativa do Aterro de Resíduos de Construção Civil indicado na
Resolução 307 do CONAMA e normatizado pela ABNT

–

Associação Brasileira de Normas Técnicas;
✓ Esse novo tipo de aterro poderá ser executado em duas hipóteses:
ou para a correção de nível de terrenos, para uma ocupação
futura dos mesmos (disposição definitiva) ou para a reservação
(disposição temporária) dos resíduos de concretos, alvenarias,
argamassas,

asfalto

e

de

solos

limpos,

visando

ao

seu

aproveitamento futuro;
✓ A triagem dos resíduos em classes é passo fundamental para a sua
gestão adequada, razão pela qual devem ser incentivadas as
práticas de ―desmontagem seletiva (desconstrução planejada
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das edificações) em substituição à demolição sem critérios,
principalmente em edificações que contenham resíduos das
classes C e D;
✓ Articular a rede de pontos de entrega com o programa de coleta
seletiva;
✓ Criar um programa para capacitação de carroceiros e outros
pequenos coletores;
✓ Rever os procedimentos para o licenciamento das áreas previstas
na Resolução 307/02 e normatizadas pelas NBRs 15112/2004,
15113/2004 e 15114/2004, que podem ser simplificados, dadas as
características dos resíduos da construção civil, se assim entendido
pelo órgão ambiental competente, conforme estabelecido pela
Resolução CONAMA 237/97.

9.3.7 Custos de implantação do novo sistema de gestão
A implantação do novo sistema para o manejo e gestão
sustentáveis de resíduos da construção e resíduos volumosos
introduz novos custos que, mesmo não presentes quando a gestão
é meramente corretiva, são inevitáveis para o cumprimento das
diretrizes da PNSB, da PNRS e da Resolução 307 do CONAMA.
No entanto, como pode ser observado nos dados de
muitos municípios que já exercitam uma gestão diferenciada dos
resíduos, o resultado vem mostrando a possibilidade de exercer
essa gestão a custos globais inferiores, dada a possibilidade de
uma maior racionalidade das ações e de valorização de resíduos
antes descartados, eliminando-se as ações desordenadas que as
municipalidades são obrigadas a realizar quando inexiste uma
política estruturada.
Esta situação se mostra ainda mais vantajosa nos marcos
da gestão associada: a escala de serviços obtida, a otimização do
uso dos recursos físicos e humanos aponta para resultados
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bastante atraentes. Em regra geral, os valores de investimento
necessários à implantação das ações públicas do novo sistema de
gestão rapidamente são amortizados pela significativa redução
dos custos operacionais.
As intervenções necessárias à correta gestão dos
resíduos da construção civil e resíduos volumosos podem ser,
logicamente, implantadas com os recursos próprios do ente
público responsável, com recursos da União, vinculados a algum
dos programas que impulsionam a implantação de soluções de
saneamento nas várias regiões do país ou ainda com recursos
obtidos por financiamento junto a bancos públicos.
Com o objetivo de viabilizar a implementação de
empreendimentos relacionados ao manejo desses resíduos, que
venham a ser propostos por agentes públicos e privados, o
Governo Federal aprovou junto ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 2005, a aplicação de
recursos deste fundo na modalidade ―Resíduos da Construção
Civil.
São intervenções financiáveis por esta modalidade:
✓ A implantação ou ampliação de instalações físicas destinadas à
recepção, transbordo e triagem;
✓ A

implantação

ou

ampliação

de

instalações

físicas

para

reciclagem;
✓ A implantação ou ampliação de aterros para reservação ou
destinação final;
✓ A aquisição de materiais, equipamentos ou veículos para o
acondicionamento, a coleta, a transformação e o destino dos
resíduos da construção civil e resíduos volumosos;
✓ A execução de ações complementares de educação ambiental e
participação comunitária.
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Os recursos disponibilizados nesta fonte de financiamento são
acessáveis pela Caixa Econômica Federal –CEF e pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES.

10 CENÁRIOS PROPOSTOS

Avaliando a gestão de resíduos em Jataizinho, e
considerando as propostas dos Planos de gestão de resíduos sólidos
estadual e do Plano Municipal de Saneamento Básico de Jataizinho
– PR, em elaboração, que traz em seu item 5.1 Análise SWOT do
sistema de gerenciamento de resíduos sólidos.
Este documento ainda afirma, no seu item3.1 PROPOSTA
PARA PLANO DE EXECUÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS o seguinte: O Setor de Limpeza
Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos carece de investimentos altos
apesar de se encontrar já evoluído em algumas questões. Para que
alcance o cenário ideal são necessários investimentos contínuos em
alguns setores, o que acaba por deixar encarecer o orçamento do
Setor.
Os investimentos no Setor de Limpeza Urbana e Manejo
de Resíduos Sólidos são elevados em virtude da necessidade de
serviços contínuos, entretanto, com a efetivação de ações de
sensibilização e educação ambiental esses investimentos podem ser
reduzidos, uma vez que não haverá uma demanda tão grande
para os serviços.
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Quadro 13– Análise SWOT do gerenciamento de resíduos sólidos.

Pontos fortes

Pontos fracos

Já está em andamento um contrato de
concessão entre a prefeitura e os catadores
para a utilização de um espaço físico
adequado para a separação do material
reciclável

Ausência de coleta seletiva

Coleta convencional é eficiente na área
urbana

Ausência de legislação para resíduos de
construção civil

Destinação e coleta adequada os resíduos de
saúde

Ausência de coleta em alguns pontos na área
rural

Os resíduos da limpeza pública são coletados
pela própria prefeitura, facilitando a
destinação adequada dos resíduos para
realização da prática da compostagem

Necessidade da adesão da população, para
o sucesso da implantação do serviço de
compostagem

Aproximadamente, 6,9% da população do
município são residentes na área rural,
facilitando a compostagem na própria área
rural

Uso de aterro controlado
Número de garis não suficiente para
atendimento da limpeza pública da cidade

Atualmente, a prefeitura não disponibiliza de
mão de obra e veículo para realizar a coleta
dos resíduos orgânicos para compostagem
Necessidade de recursos expressivos para
implantar o sistema de coleta dos resíduos
orgânicos para a compostagem (distribuição
de bombonas, caminhão, mão de obra)
Para atingir a eficácia do serviço de
compostagem, deverão ser implantados
programas de conscientização permanente
para a população

Oportunidades

Ameaças

Com a implantação da coleta dos resíduos
orgânicos, irá reduzir a produção de chorume,
ampliar a vida útil do aterro e aproveitar os
resíduos gerados da limpeza pública no
processo de compostagem

O processo de implantação da coleta dos
resíduos orgânicos ainda é visto como um
desafio para os gestores municipais;

Aumento da vida útil do aterro
Menor índice de proliferação de vetores
Contribuir para a recuperação e conservação
dos recursos edáficos e hídricos do entorno

O armazenamento dos resíduos orgânicos é
uma dificuldade significativa para permitir a
possibilidade da coleta poucas vezes por
semana;
Necessidade da adesão da população, para
o sucesso da implantação do serviço de
compostagem;
O reaproveitamento do subproduto da
compostagem deve ser providenciado, para
que não comprometa o ciclo e seja dada
continuidade ao processo;
Falta de conscientização, quanto à
separação do lixo reciclável
Dentre os serviços mencionados, a limpeza dos
dispositivos de micro drenagem ainda é o mais
complexo e visto com menos frequência e
importância na maioria dos municípios do país;

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015
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A tabela seguir demonstra o total de recursos a serem
empregados neste Setor no prazo de 20 anos, almejando o cenário
ideal da realização dos serviços.
A

partir

da

tabela,

nota-se

um

investimento

de

9.383.362,42 de milhões de reais, distribuídos ao longo de 20 anos
para o Setor de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos.
Avaliando
considerando

os

levantamentos

planos

já

citados

para

este

trabalho

e

desafios

e

identifica-se

oportunidades cabíveis em 4 cenários conceituais:
1. Terceirização: contratação de empresa para coleta seletiva,
triagem dos recicláveis e destinação dos rejeitos para aterro.
2. Coleta própria: Coleta seletiva de recicláveis, orgânicos e rejeitos
pela prefeitura. Triagem de recicláveis e compostagem de
orgânicos oriundos de grandes geradores e podas de árvore por
cooperativa ou associação a ser formada. Destinação dos rejeitos
para aterro terceirizado.
3. Coleta solidária: Coleta seletiva de recicláveis, orgânicos e
rejeitos por cooperativa ou associação a ser formada. Triagem de
recicláveis e compostagem de orgânicos oriundos de grandes
geradores e podas de árvores por cooperativa ou associação a
ser formada. Destinação dos rejeitos para aterro terceirizado.
4. Estado

da

residenciais

arte:

Coleta

coletados

solidária

pela

com

resíduos

infraestrutura

de

orgânicos

esgotamento

sanitário, com adequação das estações de tratamento de
esgoto para produção de biometano, energia e adubo orgânico,
proporcionando à SAAE novas fontes de renda.
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Quadro 14- Totais de Valores Estimados para o setor 3.
MUNICÍPIO DE JATAIZINHO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
SETOR

3

GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES - TOTAIS DOS VALORES ESTIMADOS (R$)
PRAZOS

OBJETIVOS
Adequar a disposição final dos resíduos sólidos da coleta
convencional, fiscalizar e monitorar a disposição irregular dos
resíduos sólidos.
Implementar a coleta seletiva no município
Implantar a coleta diferenciada para os resíduos orgânicos,
realizando a compostagem como tratamento adequado.
Melhorar os serviços de limpeza pública ampliando a cobertura
do serviço de varrição e estabelecer cronograma para os demais
serviços (poda, capina, roçagem, coleta de resíduos volumosos e
limpeza das bocas-de-lobo e galerias pluviais).
Definir as diretrizes para Gestão dos Resíduos da Construção Civil
Estabelecer mecanismos de gestão e articulação entre agentes
públicos, sociedade civil organizada e munícipes com o intuito de
integrar a problemática de resíduos sólidos com a questão
ambiental.
Utilizar a Educação Ambiental como catalizadora no processo de
conscientização sobre a temática ambiental e, por conseguinte,
de resíduos sólidos
Estabelecer parceria público-privada para o serviço de coleta
domiciliar, visando um modelo que contemple a destinação final
dos resíduos coletados.
TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

IMEDIATO

CURTO

MÉDIO

LONGO

-

36.000,00

-

-

36.000,00

-

742.418,20

227.818,66

537.301,44

1.507.538,30

-

70.000,00

40.000,00

80.000,00

190.000,00

-

90.000,00

-

-

90.000,00

-

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

-

-

-

-

-

-

40.000,00

32.000,00

112.000,00

184.000,00

-

2.056.001,40

1.694.036,16

3.595.786,56

7.345.824,12

-

3.044.419,60

2.003.854,82

4.335.088,00

9.383.362,42

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015
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Ações transversais
Qualquer que seja o cenário, duas ações transversais deverão ser
adotadas:
1) Educação Ambiental e conscientização: Propõe-se a adoção de
programas:
De valorização dos recicláveis nas escolas, com a
participação dos alunos, em atividades didáticas, implantação
de postos de entrega voluntária e campanhas de arrecadação.
Os materiais seriam entregues à cooperativa ou associação para
triagem e comercialização. Parte da receita retornaria à escola
para custear atividades ou equipamentos em benefício dos
alunos.
De valorização dos resíduos orgânicos e podas de árvore
para produção de composto e utilização em jardins e hortas
escolares, para complementar a merenda escolar, em conjunto
com a prefeitura e agricultores familiares do município.
2) Remediação do passivo ambiental oriundo da destinação
anterior: iniciar um plano de encerramento e remediação do
antigo lixão.
Os custos foram estimados baseados em propostas
comerciais de empresas e refletem a realidade do mercado.
No entender da equipe,

a solução começa com a

continuidade do modus operandi atual, com a prefeitura se
responsabilizando pela coleta e transporte até o aterro enquanto
prepara

as

infraestruturas

para

triagem

de

recicláveis

e

compostagem de resíduos orgânicos de podas de árvore e grandes
geradores.
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10.1 Custos de cada cenário

Quadro 15–Estimativa de custos para cada cenário

Cenários

Terceirização Coleta seletiva Coleta solidária Estado da arte

Educação ambiental

R$ 200.000

R$ 200.000

R$ 200.000

R$ 200.000

Encerramento do Lixão

R$ 300.000

R$ 300.000

R$ 300.000

R$ 300.000

Rejeito para aterro

R$ 506.256

R$ 319.837

R$ 319.837

R$ 159.918

Coleta normal

R$ 576.000

coleta seletiva

R$ 324.000

R$ 576.000

R$ 324.000

R$ 324.000

Total

R$ 1.906.256

R$ 1.395.837

R$ 1.143.837

R$ 983.918

Proposta de cobrança (Saae Volume) Terceirização

Coleta seletiva

Coleta solidária

Estado da arte

Até 10 m3

R$ 17,10

R$ 12,52

R$ 10,26

R$ 8,82

De 11 a 20 m3

R$ 43,33

R$ 31,73

R$ 26,00

R$ 22,37

De 21 a 30 m3

R$ 72,34

R$ 52,97

R$ 43,41

R$ 37,34

De 31 a 40 m3

R$ 104,17

R$ 76,28

R$ 62,50

R$ 53,77

De 41 a 50 m3

R$ 132,38

R$ 96,93

R$ 79,43

R$ 68,33

Acima de 50 m3

R$ 495,82

R$ 363,06

R$ 297,51

R$ 255,92

Fonte: Elaborado pelos autores
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Concomitantemente o SAAE adequa os prazos de ações
recomendadas no plano de saneamento, tornando de implantação
imediata ou de curto prazo, as ações do Plano de Execução para o
Sistema de Esgotamento Sanitário, que tem como objetivo a
ampliação e otimização desse sistema, bem como o controle dos
sistemas individuais. Os valores totais gastos com esse setor do Plano
Municipal de Saneamento Básico podem ser visualizados na Tabela
abaixo:
Quadro 16 - Totais de valores estimados para o setor 2.
MUNICÍPIO DE JATAIZINHO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
SETOR

2

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES - TOTAIS DOS VALORES ESTIMADOS (R$)
PRAZOS

OBJETIVOS

IMEDIATO

Atingir a universalização
através da implantação
e/ou ampliação de
sistema de coleta e
tratamento de esgoto da
população urbana.
Ampliar o controle sob o
sistema de esgotamento
sanitário
Melhorar a infraestrutura
do setor de tratamento
do Sistema de
Esgotamento Sanitário
Melhorias nas condições
e no controle sob os
sistemas individuas dos
domicílios rurais
TOTAL GERAL

-

CURTO

MÉDIO

LONGO

TOTAL
GERAL

1.439.067,90 1.046.614,85 824.521,25 3.310.203,99

-

112.000,00

-

-

112.000,00

300.000,00

3.075.000,00

-

-

3.375.000,00

-

25.000,00

935.000,00

300.000,00

234.857,14 1.194.857,14

4.626.067,90 1.046.614,85 824.521,25 6.797.203,99

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2013

Será necessária uma complementação do sistema para
biodigestão

anaeróbica

dos

resíduos

orgânicos

de

origem

residencial coletados em conjunto com os resíduos do esgotamento
sanitário.
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Estimada

uma

elevação

de

menos

de

0,8%

na

concentração de sólidos no esgotamento sanitário, oriundo da
adição de menos de 5 toneladas da fração orgânica gerada nas
residências, pois o volume de esgoto total gerado diariamente é de
1.354,54 m³.
Estas ações simplificariam em muito a coleta seletiva dos
resíduos domiciliares, que passaria a ser de recicláveis e rejeitos. Esta
coleta pode ser operada pela cooperativa ou associação de
catadores.
Os resíduos de poda de árvore e varrição, em conjunto
com os resíduos orgânicos de grandes geradores iriam diretamente
para uma instalação de compostagem a ser construída pela
prefeitura. Esta instalação pode ser operada pela cooperativa ou
associação de catadores.
Os resíduos recicláveis iriam para uma instalação de
triagem a ser construída pela prefeitura. Esta instalação pode ser
operada pela cooperativa ou associação de catadores.
Os rejeitos seriam transportados diretamente para um
aterro sanitário terceirizado. Este transporte pode ser operado pela
cooperativa ou associação de catadores.
Os orgânicos seriam processados em cada residência,
com a instalação de trituradores, e iriam diretamente, por meio da
infraestrutura de esgotamento sanitário, para o tratamento por
biodigestão nas instalações modernizadas da SAAE.
O SAAE obteria novas fontes de receita com a taxa de
tratamento de resíduos orgânicos domiciliares, geração de biogás e
sua conversão em energia, comercialização de composto orgânico,
economia no tratamento e destinação do lodo da ETE que seria
transformado em comporto.
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As vantagens para a prefeitura e os munícipes passa pela
economia em saúde advinda do melhor saneamento básico e
economia no aterro e destinação dos resíduos. Tais melhorias nas
condições sanitárias podem impactar positivamente atividades
turísticas, gerar empregos na compostagem, triagem e valoração
de resíduos; ainda, gerar empregos na Cooperativa e no SAAE, além
de melhorar a renda dos agricultores familiares, e melhorar a
qualidade e disponibilidade de alimentos orgânicos para as creches
e

escolas,

diminuindo

o

custo

da

merenda

escolar.

As

externalidades passam pela preservação dos recursos dentro do
município e pela melhora da autoestima da população.

10.2 Benefícios ambientais, sociais e econômicos
Os benefícios ambientais, sociais e econômicos da
gestão de resíduos e do reaproveitamento dos materiais recicláveis
como matéria prima na indústria e dos materiais orgânicos para
sua transformação em adubo, por processos de compostagem ou
biodigestão, são muito importantes. Diversos órgãos e estudos
trazem informações sobre estes impactos positivos.
Para simplificar e popularizar o entendimento destes
benefícios, fica cunhado o termo “Poupança do Planeta”.
Uma das dimensões da Poupança do Planeta foi
estudada no Relatório de Pesquisa sobre Pagamento por Serviços
Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos, produzido
pelo INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, em 2010. Neste
relatório são calculados benefícios:
 Os benefícios de gestão dizem respeito à economia em aterro
e destinação dos resíduos.
 Os benefícios econômicos incluem o custo evitado pela
reciclagem em termos de consumo de recursos naturais e de
energia.
 Os benefícios ambientais refletem os custos evitados
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Dos danos ambientais da disposição de resíduos
Dos danos ambientais da produção a partir de matériasprimas virgens, como os associados aos impactos sobre o meio
ambiente devido:
o Consumo de energia
o Emissões de gases de efeito estufa (gees) e Carbono (MDL)
o Consumo de água
o Perda de biodiversidade.

•
•

Felicidade

Renda

Trabalho

Natureza

Benefícios
Sociais
reduz pobreza

Água

Carbono

Clima

Benefícios
Ambientais
reduz poluição
Energia

Aterro

Transporte

Coleta

Energia

Benefícios
de gestão
reduz despesas

Minérios

Benefícios
Econômicos
reduz consumo
Reciclados

Vantagens da produção com orgânicos e recicláveis

Figura 20 –Fluxograma de benefícios
Fonte: IPEA, 2010 com adaptação dos autores

Outra das dimensões da Poupança do Planeta pode ser
vista no capítulo do livro6Política nacional de resíduos sólidos:
implementação e monitoramento de resíduos urbanos que trata
dos

Benefícios

ambientais,

econômicos

e

de

gestão

do

gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos: caso São
José dos Campos – São Paulo, Brasil onde são avaliados os ganhos
da comercialização destes materiais recicláveis.

6firs.institutoventuri.com/images/7FIRS_Trabalho-FranciscoBiazini.pdf
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Recicláveis (todos)

R$ 0,81

Vidro R$ 0,13

R$ 1,41

R$ 0,43

Metal

R$ 1,21

Papel R$ 0,23

R$ 0,76

Plástico

R$ 1,90

R$ 1,36

R$ 0,00

R$ 2,06
R$ 1,00

R$ 2,00

Valor Médio

R$ 3,00

Poupança do planeta

Figura 21 – Ganhos da comercialização de materiais recicláveis
Fonte: Francisco Biazini Filho, 2017

Outra dimensão da poupança do planeta pode ser
constatada quando consideramos a geração de trabalho e renda.
Em palestra no I Seminário Internacional de Resíduos Sólidos de São
José dos Campos/SP (2014),Rodrigo Sabatini, Presidente do Instituto
Lixo Zero Brasil (ilzb.org), informa a quantidade de empregos
gerados para cada 10.000 ton. de resíduos de acordo com suas
destinações:
Qantos empregos geram 10.000 toneladas de
resíduos?
fonte USZWC 2012

1000
100
10
1

250
30

7

1

Figura 22 - Empregos gerados por destinação de resíduos
Fonte: Rodrigo Sabatini, 2014
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Também
Desenvolvimento
Transformando

temos

que

considerar

Sustentável,

expressos

Nosso

Mundo:

a

os

Agenda

Objetivos

no

de

documento

2030

para

o

Desenvolvimento Sustentável, como informado pela ONU:
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Durante a 70ª Assembleia Geral da ONU em 2015, líderes
mundiais de 193 países acordaram a definição de uma nova
agenda global para os próximos 15 anos. Ela busca atender
necessidades universais em cinco áreas: Pessoas, Planeta,
Prosperidade, Paz e Parcerias. Sua construção se deu a partir de
um processo de negociação com a sociedade civil organizada,
governos e o setor privado e consiste nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
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Quadro 17 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

São 17 os
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
Acabar com a pobreza em
todas as suas formas, em
todos os lugares

Acabar com a fome,
alcançar a segurança
alimentar, melhorar a
nutrição.

Assegurar uma vida saudável
e promover o bem-estar para
todos.

Garantir educação inclusiva,
equitativa e de qualidade.

Alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas

Garantir disponibilidade e
maneio sustentável da água

Garantir acesso à energia
barata, confiável, sustentável.

Promover o crescimento
econômico sustentado,
inclusivo e sustentável

Construir infraestrutura
resiliente, promover a
industrialização inclusiva

Reduzir a desigualdade entre
os países e dentro deles

Tornar as cidades e os
assentamentos humanos
inclusivo, seguros, resilientes

Assegurar padrões de
consumo e produção
sustentável

Tomar medidas urgentes para
combater a mudança do
clima.

Conservar e promover o uso
sustentável dos oceanos.

Proteger, recuperar e
promover o uso sustentável
das florestas

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável.

Fortalecer os mecanismos de
implementação e revitalizar a
parceria global.

Fonte: ONU, 2015
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Entendemos que a gestão de resíduos com inclusão de
catadores, atende a maioria, senão todos, os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.

11 MONITORAMENTO E MECANISMO DE RETROALIMENTAÇÃO

11.1 INTRODUÇÃO AOS INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO
O PMGIRS para Jataizinho precisa atingir várias metas e
objetivos durante o seu período de implementação. O êxito da
realização de metas de curto prazo e de longo prazo, que são
baseadas

nos

objetivos,

requer

uma

vigilância

eficaz

do

desempenho de cada Esquema desenvolvido como uma tarefa
fundamental do plano de ação. O resultado do monitoramento irá
fornecer feedback adequado para os tomadores de decisão
avaliar o desempenho e fazer ajustes ou mudanças necessárias
para orientar o curso do plano de ação a ser mais significativo.
Um bom monitoramento e revisão do processo trará benefícios
para todas as partes interessadas, tais como:
✓ Fornecer

regularmente

informação

para

todas

as

partes

interessadas sobre a situação do PMGIRS;
✓ Analisar a situação da implementação dos Esquemas;
✓ Avaliar a efetividade dos Esquemas e se eles estão orientados
para o alcance das metas e dos objetivos;
✓ Modificar, mudar ou fortalecer o andamento dos Esquemas no
PMGIRS;
✓ Desenvolver novos Esquemas para realizar as metas e objetivos de
maneira mais efetiva;
✓ Lições a serem aprendidas com o sucesso do PMGIRS e
compartilhar os novos conhecimentos práticos com relevantes
parceiros.
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Apesar do monitoramento ser um processo contínuo,
com a finalidade tanto de verificar a operação, como a eventual
necessidade de revisar o plano, precisa que sua medição de
desempenho esteja vinculada ao tempo. Isto pode ser alcançado
através do desenvolvimento de um conjunto de IndicadoresChave de Desempenho (KPI- Key Performance Indicators).
Os Indicadores-Chave de Desempenho (KPI) traduzem o
desempenho das atividades de Gestão de Resíduos Sólidos em
medidas quantitativas significativas e concisas, que podem ser
tanto avaliadas ou comparadas com objetivos pré-definidos. O KPI
medirá se o PMGIRS está prestando os serviços ao nível desejado
através da implementação.
Os KPI's podem ter perspectiva operacional, financeira ou
social, dependendo da relevância do desempenho das várias
partes interessadas.
Os atributos do KPI devem passar no teste SMART como
descrito abaixo.
Específico (Specific)
Cada KPI deve refletir a eficácia do desempenho de uma
atividade específica. Os KPI's não devem ser desenvolvidos para
medir as realizações integradas ou globais do PMGIRS. Em vez
disso, vai indicar a eficácia de cada Esquema e fornecer as
informações necessárias para a tomada de decisão.
Mensurável (Measurable)
Cada KPI deve ser baseada em dados quantificáveis e, portanto,
os KPI's devem ser mensuráveis do ponto de vista quantitativo, em
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vez de qualitativo. Pode haver KPI's para medir os impactos
qualitativos da PMGIRS, mas serão traduzidos em medidas
quantitativas por meio de dados coletados na saída.
Realizável (Achievable)
Todos os KPI's são baseados em tarefas e Esquemas realizáveis.
Alguns dos Esquemas que necessitam decisões em nível nacional e
estadual não serão medidos utilizando KPI embora eles sejam
essenciais para o sustento a longo prazo da gestão de resíduos
sólidos em Jataizinho e em outras partes do país.

Realístico (Realistic)
Todos os KPI's são relevantes para a gestão de resíduos sólidos de
Jataizinho e são derivados do sistema em vigor e PMGIRS proposto.
Portanto, todos os KPI's são acionáveis, realistas e práticos por
natureza e são orientados por resultados.
Tempo Limite (Time bound)
Todos os KPI's devem ser calculados sobre uma base mensal ou
anual. Além disso, este atributo irá facilitar as partes interessadas
para avaliar o progresso e melhoria contínua do PMGIRS ao longo
do tempo. Ele vai mostrar se um Esquema implementado tem sido
eficaz durante um determinado período de tempo e se é
inadequado adaptar, modificar ou alterar o Esquema para uma
atividade mais significativa.
Os KPI's são desenvolvidos para mostrar o impacto do
Plano GIRS proposto para a gestão de resíduos sólidos em
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Jataizinho. Estes indicadores, portanto, devem ser tornados
públicos e transparentes para que todos os interessados possam
avaliar imediatamente o impacto do novo sistema de gestão
integrada de resíduos sólidos em Jataizinho. Para alcançar as
metas e objetivos o Município de Jataizinho poderá ter que
construir parcerias com diferentes partes dentro e fora de
Jataizinho. O KPI irá indicar a eficácia dessas parcerias e o
Município de Jataizinho poderá usar os indicadores para a tomada
de decisões sobre as adaptações necessárias, modificações e
alterações destas parcerias. Eles também podem usar esses
indicadores como um dos critérios para a dissolução de parcerias
existentes ou desenvolvimento de novas parcerias.
Os indicadores-chave de desempenho representam o
"checar" estágio do ciclo PDCA usado no planejamento do sistema
de gestão. O ciclo PDCA para o plano GIRS proposto para
Jataizinho poderia ser elaborado da seguinte forma:
•Adaptar,
Modificar,
Mudar
estratégias

•Desenvolver
objetivos e
metas

Agir

Planejar

Checar

Fazer

•Indicador-Chave
de Performance

•Implementar
ações, projetos e
programas

Figura 23– Regras dos KPI's no processo geral de desenvolvimento e
implementação do Plano
Fonte: Elaborado pelos autores
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11.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO
De

forma

a

potencializar

os

objetivos

destacados

recomenda-se que o acompanhamento das atividades e serviços,
utilize indicadores que permitam uma avaliação simples e objetiva
do desempenho dos serviços de resíduos sólidos e limpeza urbana.
Vale

ressaltar

que

além

dos

indicadores

a

segui

destacados deverão ser efetuados registros de dados operacionais
e de desempenho financeiro dos serviços afim de permitir a
geração dos indicadores definidos pelo SINISA–Sistema Nacional de
Informações de Saneamento instituído pelo art. 53 da Lei nº 11.445,
de 2007 que prevê:
I
– Coletar e sistematizar dados relativos às condições da
prestação dos serviços públicos de saneamento básico;
II
– Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras
informações relevantes para
a caracterização da
demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento
básico;
III
– Permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da
eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de
saneamento básico; e
IV
– Permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos
impactos dos planos e das ações de saneamento básico.
§ 1ºAs informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos,
independentemente da demonstração de interesse, devendo
ser publicadas por meio da internet.
§ 2º O SINISA deverá ser desenvolvido e implementado de forma
articulada ao Sistema Nacional de Informações em Recursos
Hídricos- SNIRH e ao Sistema Nacional de Informações em Meio
Ambiente-SINIMA.
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Os indicadores selecionados para monitoramento do
PGIRS de Jataizinho compreendem aspectos técnico-operacionais
e gerenciais conforme apresentado nos itens que seguem:

11.3 INDICADORES PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
constitui mais uma ferramenta de gestão da administração
pública e se integrará ao conjunto de políticas públicas de
saneamento básico do município.
Por essa razão é importante que todos os agentes
envolvidos, sejam eles administradores públicos, empresas ou a
sociedade em geral, possam conhecer e discutir os seus objetivos,
diretrizes e programas. Da mesma forma, acompanhar a sua
execução, avaliar e exigir a sua máxima efetividade, são atitudes
que se transferem para o campo do interesse público e dessa
forma garantem o princípio da isonomia e também da
imparcialidade.

11.4 INDICADORES DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
Nesse contexto,

a avaliação

e o

monitoramento

assumem um papel fundamental como ferramentas de gestão e
de garantia da sustentabilidade e efetividade do referido Plano.
A atividade de avaliação pode ser definida como a
prática de atribuir valor a ações previamente planejadas.
No que tange à avaliação de projetos, programas e
políticas de governo, a atividade tem como objetivo maximizar a
eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a eficiência
na alocação de recursos para a consecução dos mesmos.
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A avaliação, de forma mais detalhada, é:
Uma ferramenta de caráter gerencial que contribui para
integrar as atividades do ciclo de gestão pública. Envolve tanto
julgamento como atribuição de valor e mensuração. Requer uma
cultura, uma disciplina intelectual e uma familiaridade prática,
amparadas em valores.
Deve estar presente, como componente estratégico, desde o
planejamento

e

formulação

de

uma

intervenção,

sua

implementação (com os consequentes ajustes a serem adotados)
até as decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento,
mudança de rumo ou interrupção, indo até o controle.
Quanto ao monitoramento, extrai-se a seguinte compreensão:
Também conhecido como avaliação

em processo,

trata-se da utilização de um conjunto de estratégias destinadas a
realizar o acompanhamento de uma política, programa ou
projeto. É uma ferramenta utilizada para intervir no curso de um
programa, corrigindo sua concepção. É o exame contínuo dos
processos,

produtos,

resultados

e

os

impactos

das

ações

realizadas. O monitoramento permite identificar tempestivamente
as vantagens e os pontos frágeis na execução de um programa e
efetuar os ajustes necessários à maximização dos seus resultados e
impactos.
Como instrumentos de avaliação do PGIRS serão
adotados os Indicadores do Sistema Nacional de Informações
Sobre Saneamento (SNIS), os quais têm sido utilizados pela quase
totalidade das operadoras de serviços de água e esgoto existentes
no Brasil, assim como na área de resíduos sólidos pelas empresas,
municípios e concessionárias.
O

SNIS

surgiu

em

1994

quando se constatou a

necessidade de um sistema de informações direcionado às
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atividades de prestação dos serviços de água, esgoto e manejo
de resíduos sólidos. O SNIS é vinculado ao Ministério das Cidades
especificamente à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
(SNSA). Nos termos da Lei nº11.445/2007, cumpre ao Ministério das
Cidades criar e administrar o Sistema Nacional de Informação em
Saneamento Básico (SINISA), ainda em desenvolvimento.
A seguir, apresentam-se os glossários e os indicadores
a serem utilizados no processo de avaliação e monitoramento
do PGIRS do município de Jataizinho.
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Quadro 18 – Indicadores sugeridos para o PMGIRS
CÓDIGO: NOME:

DEFINIÇÃO:

UNIDADE:

HABITANTES

GE002

População urbana do
município

População urbana de um município. Inclui tanto a população atendida
quanto a que não é atendida com os serviços. No SNIS é adotada uma
estimativa usando a respectiva taxa de urbanização do último Censo
ou Contagem de População do IBGE, multiplicada pela população
total estimada anualmente pelo IBGE.

GE006

Receita arrecadada com
serviços de manejo de
RSU

Valor anual dos recursos arrecadados por meio da cobrança de taxas,
tarifas ou outras formas vinculadas a prestação de serviços de manejo
de RSU.

R$/ANO

GE009

Despesa com agentes
privados executores de
serviços de manejo de
RSU

Valor anual da soma das despesas com serviços de manejo de RSU
realizadas por agentes privado e público.

R$/ANO

Despesa dos agentes
públicos executores de
serviços de manejo de
RSU

Valor anual das despesas dos agentes públicos realizado com os
serviços de manejo de RSU, incluindo a execução dos serviços
propriamente ditos mais a fiscalização, o planejamento e a parte
gerencial e administrativa. Correspondem às despesas com pessoal
próprio somado às demais despesas operacionais com o patrimônio
próprio do município (despesas com material de consumo, ferramentas
e utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, peças, pneus,
licenciamentos e manutenção da frota, serviços de oficinas
terceirizadas, e outras despesas). Inclui encargos e demais benefícios
incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal envolvido. Não
inclui: despesas referentes aos serviços de manejo de RSU realizadas

R$/ANO

GE023
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CÓDIGO: NOME:

DEFINIÇÃO:

UNIDADE:

com agentes privados executores (informação GE009); despesas com
serviço da dívida (juros, encargos e amortizações); despesas de
remuneração de capital; e despesas com depreciações de veículos,
equipamentos ou instalações físicas.

População urbana do
município, atendida com
serviço de coleta de RDO

Valor declarado pelo órgão responsável da população urbana
efetivamente beneficiada com o serviço regular de coleta de RDO no
município, no final do ano de referência. Inclui populações das
localidades efetivamente atendidas de forma regular. No SNIS é
adotado o valor declarado pelo agente responsável pelo serviço.
Entende-se como regular o serviço com frequência mínima de 1 (uma)
vez por semana.

HABITANTE

CO051

População urbana de
outros municípios,
atendida com serviço de
coleta de RDO.

Valor declarado pelo órgão responsável da população urbana
efetivamente beneficiada com o serviço regular de coleta de RDO em
outro(s) município(s), prestado pelo mesmo agente responsável pela
informação, no final do ano de referência. Inclui populações das
localidades efetivamente atendidas de forma regular. No SNIS é
adotado o valor declarado pelo agente responsável pelo serviço.
Entende-se como regular o serviço com frequência mínima de1 (uma)
vez por semana.

HABITANTE

CO108

Quantidade de RDO
coletada pelo agente
público

Quantidade anual de RDO coletada por serviço executado
diretamente por agentes públicos. Não inclui quantidade de RPU
coletada. Inclui quantidades decorrentes do serviço de coleta seletiva
feito pelos agentes públicos.

TONELADA/ANO

CO109

Quantidade de RDO

Quantidade anual de RDO coletada por serviço executado

TONELADA/ANO

CO050
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CÓDIGO: NOME:

DEFINIÇÃO:

coletada pelos agentes
privados

UNIDADE:

diretamente por agentes privados. Não inclui quantidade de RPU
coletada. Inclui quantidades decorrentes do serviço de coleta seletiva
feito pelos agentes privados.

CO116

Quantidade de RDO e
RPU Coletada pelo
agente público

Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU coletadas por
serviço executado diretamente pelos agentes privados. Não inclui
quantidade coletadas de resíduos dos serviços de saúde(RSS) e
resíduos da construção civil (RCD).

TONELADA/ANO

CO117

Quantidade de RDO e
RPU Coletada pelos
agentes privados

Valor anual da soma das quantidades totais de RDO e RPU coletadas
por todos os agentes mencionados, públicos, privados, cooperativas e
outros. Não inclui quantidades coletadas de resíduos dos serviços de
saúde(RSS) e resíduos da construção civil(RCD).

TONELADA/ANO

RS008

Quantidade de RSS
coletada pelos geradores
ou empresas contratadas
por eles

Quantidade anual de resíduos dos serviços de saúde (RSS) oriundos de
coleta diferenciada executada pelos próprios geradores ou empresas
contratadas por eles.

TONELADA/ANO

RS028

Quantidade de RSS
coletada pela prefeitura
ou empresa contratada
por ela

Quantidade anual de resíduos dos serviços de saúde(RSS) oriundos da
coleta diferenciada executada pela Prefeitura ou por empresas
contratadas por ela. Incluem quantidades de RSS de todas as unidades
de saúde, mesmo as que não são públicas (integrantes do quadro de
unidades de saúde da Prefeitura).

TONELADA/ANO

VA019

Despesa com empresas
contratadas para o
serviço de varrição

Valor anual das despesas da Prefeitura com empresas contratadas
exclusivamente para a execução do serviço de varrição de vias e
logradouros públicos.

R$/ANO
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CÓDIGO: NOME:

DEFINIÇÃO:

UNIDADE:

VA037

Valor anual das despesas da Prefeitura como serviço de varrição de
vias e logradouros públicos. Correspondem às despesas realizadas com
pessoal próprio somado às demais operacionais com o patrimônio
próprio do município(despesas com materiais de consumo, ferramentas
Despesas dos agentes
e utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, peças, pneus,
públicos com o serviço de licenciamentos e manutenção da frota, serviços de oficinas
varrição
terceirizadas, e outras despesas). Inclui encargos e demais benefícios
incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal envolvido. Não
inclui: despesas referentes ao serviço de varrição de vias e logradouros
públicos realizadas com agentes privados executores (informação
VA019).

CS009

Quantidade total de
materiais recuperados
exceto matéria orgânica
e rejeito

Quantidade anual de materiais recicláveis recuperados (exceto
matéria orgânica e rejeitos) coletados de forma seletiva ou não,
decorrente da ação dos agentes executores, ou seja, Prefeitura,
empresas contratadas por ela, associações de catadores e outros
agentes, não incluindo, entretanto, quantidades recuperadas por
catadores autônomos não organizados nem quantidades recuperadas
por intermediários privados ("sucateiros").

TONELADA/ANO

Quantidade total de
materiais orgânicos
recuperados

Quantidade anual de materiais recicláveis orgânicos recuperados
coletados de forma seletiva ou não, decorrente da ação dos agentes
executores, ou seja, Prefeitura, empresas contratadas por ela,
associações de catadores e outros agentes, não incluindo, entretanto,
quantidades recuperadas por autônomos não organizados ou privados.

TONELADA/ANO

CSO

Fonte: Elaborado pelos autores
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R$/ANO

Quadro 19 – Outros Indicadores sugeridos para o PGIRS
INDICADORES GERAIS
Indicador: Definição do Indicador:

Equação:

Unidade:

Ge006x100Ge023+Ge009

Percentual

(Ge023+ Ge009)Ge002

R$/habitante

Equação:

Unidade:

(Co050+Co051) x100Ge002

Percentual

(Co116+Co117) x1.000Ge002x365

Kg/habitante
/dia

Auto suficiência financeira da Prefeitura com o Manejo de RSU:
I005

Receita arrecadada com manejo RSU
Despesa total da Prefeitura com manejo RSU
Despesa per capita com manejo de RSU em relação à
população urbana:

I006

Despesa total da Prefeitura com manejo RSU
População urbana

INDICADORES SOBRE COLETA DERESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS
Indicador: Definição do Indicador:
Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à
população urbana:
I016
População atendida declarada
População urbana
I021

Massa coletada (RDO+RPU) per capita em relação à população
urbana:
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Quantidade total coletada
População urbana
Massa (RDO) coletada per capita em relação à população
atendida com serviço de coleta:
I022

Quantidade total de RDO coletada
População atendida declarada

(Co108+Co109)
x1.000(Co050+Co051) x365

Kg/habitante
/dia

Equação:

Unidade:

Cs009 x100(Co116+Co117)

Percentual

Cs009 x1.000Ge002

Kg/habitantes
/ano

INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM
Indicador: Definição do Indicador:
Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos em relação
à quantidade total (RDO+RPU) coletada:
I031

Quantidade total de materiais recuperados secos
Quantidade total coletada
Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos em
relação à população urbana:

I032

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados secos
População Urbana
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Taxa de recuperação de materiais recicláveis orgânicos em
relação à quantidade total (RDO+RPU) coletada:
IR1

Quantidade total de materiais recuperados orgânicos
Quantidade total coletada

Csox100(Co116+Co117)

Percentual

Csox1.000Ge002

Kg/habitantes
/ano

Equação:

Unidade:

(Rs028+ Rs008)x (10^6)Ge002x365

Kg/1.000
habitantes/dia

(Rs028+ Rs008)x100(Co116+Co117)

Percentual

Massa recuperada per capita de materiais recicláveis orgânicos
em relação à população urbana:
IR2

Quantidade total de materiais recuperados orgânicos
População urbana

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Indicador: Definição do Indicador:
Massa de RSS coletada per capita em relação à população
urbana:
I036

I037

Quantidade total coletada de RSS
População urbana
Taxa de RSS coletada per capita em relação à quantidade total
coletada:
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Quantidade total coletada de RSS
Quantidade total coletada

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO
Indicador: Definição do Indicador:

Equação:

Unidade:

(Va037+ Va019)(Ge023+Ge009

Percentual

Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com
manejo de RSU:
I046
Despesa total da prefeitura com serviço de varrição
Despesa total da prefeitura com manejo de RSU
Siglas: RSU = Resíduos Sólidos Urbanos – RDO = Resíduos Domiciliares – RPU = Resíduos Públicos – RSS = Resíduos Serviços Saúde
Observação: Estes indicadores são referência e foram retirados do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento.
Fonte: Elaborado pelos autores
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11.5 INDICADORES SOCIAIS DA RECICLAGEM
Os

indicadores a seguir tratam da inclusão das

a s s o c i a ç õ e s / cooperativas e dos catadores no sistema de
coleta seletiva e servem de balizador, tendo em vista que a
própria Lei12.305/10 em seu artigo18 e seu Decreto7.404/10 através
do artigo 40 prioriza recursos da União para quem implantar a
coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras
formas de associações de catadores de materiais recicláveis,
formadas por pessoas físicas de baixa renda.
a)
Número de catadores = Número de catadores incluídos no
sistema de coleta seletiva em relação ao número total de
catadores da cidade.
Unidade de medida: percentual.

Quanto maior for o percentual, maior é a organização
do Município com relação aos catadores e associações. Este
indicador requer um cadastramento dos catadores podendo ser
realizado pelo Departamento de Assistência Social.
b)
Vínculo contratual entre a prefeitura e as organizações
(cooperativas e associações) = Número de organizações que tem
vínculo contratual com a Prefeitura em relação ao total de
organizações presentes na cidade.
Unidade de medida: percentual.
Da mesma forma que a anterior, quanto maior for o
percentual, maior é o vínculo entre poder público e

as

organizações,

as

facilitando

os

trâmites

burocráticos,

documentações e administração do negócio, melhorando a
renda das organizações e contribuindo com a sociedade em
geral. Este indicador requer um cadastramento de todas as
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organizações podendo ser realizado pelo Departamento de
Assistência Social.

11.6 INDICADORES GERENCIAIS
Este tipo de indicador servirá para verificar a qualidade
do serviço prestado pelo órgão público, ou privado, sob a ótica do
cliente final, nesse caso o usuário do serviço que terá um canal
direto com o prestador do serviço e dessa forma ajudará a
fiscalizar e manter o serviço a um nível de qualidade considerável
a todos os munícipes.
Além dos serviços de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos, estes indicadores podem ser utilizados em
qualquer tipo de prestação de serviço, sendo ele água, esgoto,
drenagem, infraestrutura ou similares.
Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e

no

Atendimento ao Público
A

eficiência no atendimento ao público e

na

prestação do serviço pelo prestador poderá ser avaliada através
do

Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no

Atendimento ao Público - IESAP.
O IESAP será calculado com base na avaliação de
fatores indicativos do

desempenho do prestador quanto à

adequação de seu atendimento às solicitações e necessidades
dos usuários.
Para cada um dos fatores de avaliação da adequação
do serviço será

atribuído um peso de forma

a compor-se o

indicador para a verificação.

PMGIRS – Volume 1 [Jataizinho/PR, 2018]

199

Os fatores que deverão ser considerados na apuração
do IESAP, mensalmente, são os seguintes:
I – FATOR1- prazos de atendimento dos

serviços de maior

frequência, que corresponderá ao período de tempo decorrido
entre a solicitação do serviço pelo usuário e a data efetiva de
conclusão;
O quadro de sugestão dos prazos de atendimento dos
serviços é apresentado a seguir:
Quadro 20 – Prazos de atendimento ao serviço
SERVIÇO

PRAZO

Para atendimento
solicitação:

Verificação da qualidade do serviço

12 horas

Retorno a uma reclamação ocorrida

2 dias

Ocorrência de caráter emergencial

1 dia

Restabelecimento do serviço

12 horas

Problemas com funcionários

1 dia

Fonte: Elaborado pelos autores

O índice de eficiência dos prazos de atendimento será
determinado como segue:
1 = Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x
100) / (Quantidade total de serviços realizados).
Vale ressaltar que pelo fato de o serviço de limpeza ser
muito amplo e com diferentes tipos de execução, o quadro
elaborado foi feito de forma sucinta, ou seja, de maneira que
possa ser usado para qualquer trabalho. Posteriormente este
quadro pode ser mais bem detalhado para cada serviço realizado
pelo prestador.
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II– FATOR 2 – Disponibilização de estruturas de atendimento ao
público, que serão avaliadas pela oferta, ou não, das seguintes
possibilidades:
a) Atendimento em escritório do prestador;
b) Sistema“0800” para atendimento telefônico aos usuários;
c) Atendimento personalizado domiciliar, ou seja, o funcionário do

prestador, deverá atuar como representante da administração
junto aos usuários, prestando informações de natureza comercial
sobre o serviço, sempre que solicitado. Para tanto o prestador
deverá treinar sua equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes
todas as indicações e informações sobre como proceder nas
diversas situações que se apresentarão;
d) Programas de computadores de controle e gerenciamento do

atendimento
que deverão ser processados em rede de
computadores do prestador;
O quesito previsto

neste fator poderá ser avaliado pela

disponibilização ou não das estruturas elencadas, e terá os
seguintes valores:
Quadro 21 - Estrutura de atendimento ao público
Estrutura de atendimento ao público

Valor

1 (uma)ou menos estruturas

0

2 (duas)ou 3 (três)estruturas

0,5

as 4(quatro)estruturas

1

Fonte: Elaborado pelos autores

III – FATOR3 – adequação da estrutura de atendimento em
prédio(s) do prestador que será avaliada pela oferta ou não das
seguintes possibilidades:
a) Facilidade de estacionamento de veículos ou existência de
estacionamento próprio;
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b) Facilidade de identificação;
c) Conservação e limpeza;
d) Coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária
local;
e) Número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou
igual a 50(cinquenta);
f) Período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório
e o início do atendimento menor ou igual a 30(trinta) minutos;
g) Período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema
“0800” menor ou igual a 5(cinco) minutos;
Este fator será avaliado pelo atendimento ou não dos itens
elencados, e terá os seguintes valores:
Quadro 22 – Adequação da estrutura
Adequação da estrutura de atendimento ao público

Valor

Atendimento de 3 (três)ou menos itens

0

Atendimento de 4 (quatro)a 5(cinco) itens

0,5

Atendimento de 6 (seis) a 7(sete) itens

1

Fonte: Elaborado pelos autores

Com base nas condições definidas nos itens anteriores, o
Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao
Público – IESAP será calculado de acordo com a seguinte fórmula:
IESAP =3 x (Valor Fator 1)+ 4x (Valor Fator 2)+3 x(Fator 3)
O sistema de prestação de serviços e atendimento ao
público do prestador, a ser avaliado anualmente pela média dos
valores apurados mensalmente, será considerado:
✓ I – Inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5(cinco);
✓ II – Adequado se for superior a 5(cinco), com as seguintes
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gradações:
✓ III – regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 6(seis);
✓ IV – Satisfatório se superior a 6(seis);
Metas:
✓ A partir de 2019 – IESAP = Adequado a Regular
✓ A partir de 2022 – IESAP = Adequado a Satisfatório

Indicadores de Nível de Qualidade percebidas pelo Usuário
A verificação dos resultados obtidos pelo prestador será
feita anualmente, até o mês de dezembro, através de uma
pesquisa de opinião realizada por empresa independente,
capacitada para a execução do serviço ou instituição de ensino
superior conveniada com a PMJ.
A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo
representativo de usuários que tenham tido contato devidamente
registrado com o prestador, no período de 3(três) meses
a n t e r i o r e s à realização da pesquisa.
Os usuários deverão ser

selecionados aleatoriamente,

devendo, no entanto, ser incluídos no universo da pesquisa, os três
tipos de contato possíveis:
I – Atendimento via telefone;
II – Atendimento personalizado;
III – Atendimento na ligação para execução de serviços diversos.

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a
questões que avaliem objetivamente o seu grau de satisfação em
relação ao serviço prestado e ao atendimento realizado. Assim,
entre outras, o usuário deverá ser questionado:
I – Se o funcionário foi educado e cortês;
II – Se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações;
III – Se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado;
IV – Se, após a realização do serviço, o pavimento e/ou instalações
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públicas foram adequadamente reparados e o local limpo;
V
– Outras questões de relevância poderão ser objeto de
formulação, procurando inclusive atender a condições peculiares.
As

respostas

a

essas

questões

devem

ser

computadas

considerando-se 5(cinco) níveis de satisfação do usuário:
I – ótimo; II – bom; III – regular; IV – ruim; V – péssimo.
A compilação dos resultados às perguntas formuladas,
sempre considerando o mesmo valor relativo para cada pergunta
independentemente

da natureza da questão ou do usuário

pesquisado, deverá resultar na atribuição de
classificação do

porcentagens de

universo de amostragem em cada um dos

conceitos acima referidos.
Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados
adequados

se

a

soma

dos

conceitos

ótimo

e

bom

corresponderem a 70%(setenta por cento) ou mais do total, onde
este resultado representa o indicador ISC (Índice de satisfação do
cliente).
Metas sugeridas:
✓ Até 2020 – ISC = 50% - Curto Prazo
✓ Até 2025 – ISC = 70% - Médio Prazo
✓ Até 2040 – ISC superior a 90 % - Longo Prazo.
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